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Traťový rekord Križáka na 
6. ročníku Behu okolo Váhu
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Autodráhové modelárstvo

PORSCHE CUP 2019 na autodráhe v Púchove
Stolný tenis

Aktív oddielov a klubov
Športovotechnická komisia Oblastného stolno-

tenisového zväzu pre okresy Púchov, Považská 
Bystrica a Ilava oznamuje, že dňa 23. mája 2019 
(štvrtok) o 16,00 hod. sa v Považskej Bystrici v re-
aštaurácii Študent uskutoční aktív klubov  5., 6., 7. 
a 8. ligy mužov. 

Na programe bude vyhodnotenie súťažného 
ročníka 2018/2019 a príprava súťažného ročníka 
2019/2020. Žiadame o účasť všetkých vedúcich 
oddielov/klubov a zároveň aj nových zástupcov 
oddielov, ktorí sa chcú prihlásiť do 8. ligy.

Július Hlubina, predseda ŠTK

Krásne slnečné počasie privítalo v sobotu milovní-
kov behu na 6. ročníku Behu pri Váhu, ktorý organi-
zuje Klub bežcov a priateľov športu v Púchove.

Dokopy 147 bežcov si priplo na tričko štartovné 
číslo. Z toho 68 detí si zmeralo svoje sily v detských 
behoch v 16 kategóriách. Ocenené boli všetky deti 
sladkosťami, džúsikmi, no tie najrýchlejšie sa pýšili 
tričkom s logom behu, medailou a vecnou cenou. Na 
hlavný 6 km beh sa postavilo 47 mužov v 6 kategóri-
ách a 32 žien v 4 vekových kategóriách. 

Najmenším a najmladším účastníkom behu na 6 km 
trati bol 6-ročný Teodorko Ďurajka zo Sverepca, ktorý 
zabehol túto trať za 40 minút. Najstarším bežcom bol 
71-ročný František Pagáč z Lednických Rovní, ktorý 
dobehol s časom 43 minút. Obidvaja boli odmene-

ní peknými cenami. Celkom najstarším účastníkom 
podujatia bol pán Andrej Kusenda z Lysej pod Maky-
tou, ktorý vo svojom úctyhodnom veku 82 rokov za 
pomoci turistických paličiek zvládol 3 km okruh trate 
tesne pod 30 minút.

Najrýchlejšími bežcami a absolútnymi víťazmi boli 
aj tento rok Iveta Hulvátová z Dubnice, ktorej výsled-
ný čas bol 23,48 minút a Ján Križák s rekordným ča-
som 19,56 minút, ktorí si zároveň obhájili prvenstvo 
z minulého ročníka. Okrem toho, že stáli na najvyš-
ších víťazných stupňoch, získali aj ďalšie darčeky od 
sponzorov. 

Na trati 6. ročníka, ktorá viedla krásnym prostredím 
popri Odhánkach, sme mohli vidieť bežcov nielen z 
Púchova, ale aj z Dubnice, Lysej, Galanty, Pov. Bystri-

ce, Starej Bystrice, Čadce, Žiliny a Liptovského Miku-
láša. Objavili sa aj noví rekreační bežci, pre niektorých 
z nich to bol ich prvý naozajstný a úspešný pretek.

Ocenení boli prví traja v každej kategórii pohármi, 
taškami s logom klubu, vecnými cenami a pestrými 
čelenkami s logom preteku. Po dobehnutí v cieli si 
každý zaslúžil a pochutil na bohatom občerstvení 
(obložené misy, radler, ovocie, orechové záviny).Teší 
nás a vážime si každého bežca, ktorý štartoval na 6. 
ročníku Behu pri Váhu. 

Ďakujeme všetkým za krásne športové výkony, za 
príjemnú, priateľskú atmosféru. Srdečná vďaka mé-
diám za ich čas, ktorý si našli, sponzorom a priateľom 
za pomoc. 

D. Denešová, KBPŠ Púchov

Traťový rekord J. Križáka na 6. ročníku Behu okolo Váhu

Spolupráca Modelárskeho klubu Púchov s kolegami 
z moravského klubu MK Zubří trvá už od roku 2004 a 
15 rokov organizujeme spoločné preteky. Tentokrát 
sme pre fanúšikov známej značky Porsche pripravili 
seriál štyroch pretekov PORSCHE Carrera Cup - po 
dva preteky v Púchove a dva preteky na autodráhe 
v Zubří. Jazdí sa s autami od firmy Carrera značky
Porsche 911 RSR GT3, Porsche 917K, Porsche OPEN 
a pre deti, ktoré navštevujú automodelárske krúžky, 
je kategória Porsche GT-Ž (sú to autíčka, ktoré si deti 
vyrobili na krúžku). 

Prvé preteky seriálu boli 11. 5. na autodráhe v Pú-
chove. Pretekov sa zúčastnili pretekári z Revúcej, 
Dolného Kubína, Hlohovca, Topoľčian, Hodonína, 
Vsetína, Valašského Meziříčí , Zubří a 
samozrejme domáci z Púchova z Mo-
delárskeho klubu Púchov a Centra voľ-
ného času Včielka Púchov. Preteky začí-
nali povinnou kvalifikáciou s autíčkami
Carrera 911 RSR GT3 a podľa výsledkov 
boli zostavené poradia pretekárov do 
jednotlivých kategórií. Odohrávali sa 
nádherné súboje, či už v strede štartov-
ného poľa, tak aj na prvých pozíciách. 

Zaujímavosťou u týchto kategórií 
je, že autíčka v dvoch kategóriách sú 
technicky skoro totožné. Nepovoľujú 
sa žiadne úpravy pre zvýšenie výkonu 
a tak rozhoduje hlavne technika jazdy, 
zručnosť pretekára a rád by som napí-
sal aj skúsenosti, ale tentoraz „skúsení“ 

starší a vyzretejší pretekári boli porazení mladou ju-
niorskou dravosťou. Kategóriu Porsche RSR GT3 vyh-
ral junior Roman Bednárik z CVČ Púchov, kategóriu 
Porsche 917K vyhral junior Tomáš Urban tak isto z 
CVČ Púchov.

V kategórii GT-Ž, kategória ručne robených áut, 
ktoré si deti vyrábajú v automodelárskych krúžkoch, 
opäť dominoval Bednárik Roman. Mal šťastie, preto-
že preteky viedol Štancel Alexander (tak isto z CVČ 
Púchov), ale pre malú poruchu sa prepadol na tretie 
miesto. Na druhom mieste sa umiestnil Jožo Šiveň, 
ktorý pravidelne podáva veľmi pekné výkony. Druhé 
preteky tohto seriálu budú 29.06.2019 na autodráhe 
v Zubří.             Martin Kumičak ŠTK pripravuje nový ročník 

stolnotenisových súťaží
Športovotechnická komisia Oblastného stol-

notenisového zväzu vypisuje majstrovské súťaže 
družstiev pre súťažný ročník 2019/2020. Novin-
kou v porovnaní s minulou sezónou je, že oblast-
né súťaže sa rozšíria o jednu súťaž – ôsmu ligu. 
Prihlásiť sa do nej môžu nielen družstvá, ktoré 
nemajú  právo štartu v siedmej lige, ale aj nové 
kluby. Družstvá štartujú na náklady svojich oddi-
elov/klubov. Súťažný poplatok je 15 eur za druž-
stvo. Kluby sa musia do súťaží prihlásiť najneskôr 
do 31. júla. Hráčom 6., 7. a 8. ligy stačí oblastná 
registrácia, hráči na súpiskách mužstiev v 5. lige 
musia mať registračné preukazy vydané Sloven-
ským stolnotenisovým zväzom.                              (r)

Deň matiek oslavovali 
mamy aj babky    >>  str. 7
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Voľby do Európskeho parlamentu

Tohtoročné voľby do EP sú v poradí 
už dvanáste a štvrté na Slovensku. 
Voľby do EP sa konajú v členských 
štátoch EÚ rôzne: v Belgicku a Ta-
liansku sa voľby konajú na regionál-
nej úrovni, v Dánsku, Francúzsku a 
Španielsku, v susednej ČR, ale i na 
Slovensku na celoštátnej úrovni.  
V Nemecku sa voľby do EP uskuto-
čňujú kombinovaným systémom a 
v niektorých členských krajinách EÚ 
sú voľby dokonca povinné - Belgic-
ko, Grécko, Luxembursko. 

Aký význam majú voľby do EP?
Voľby do Európskeho parlamentu 
zabezpečujú prostredníctvom vole-
ných poslancov reprezentáciu ob-
čanov v rozhodovacom procese Eu- 
rópskej únie a zaisťujú jej demo-
kratické fungovanie. Európsky par-
lament je práve vďaka tomuto vo-
lebnému procesu hlasom občanov, 
pričom má spolu s Radou EÚ rov-
nocennú rozhodovaciu právomoc 
v legislatívnom procese EÚ. Keďže 
výrazná časť legislatívy členských 
štátov je transformovaná z európ-
skej legislatívy, majú voľby do EP 
pre členské štáty veľký význam. 
Priemerná účasť na voľbách v roku 
2014 bola 42,5 % z celkového počtu 
oprávnených voličov EÚ. 

Ako nás zastupujú poslanci EP?
V posledných voľbách do EP v roku 
2014 zaznamenalo Slovensko naj-
nižšiu účasť v celej EÚ. Volieb sa 
zúčastnilo len 13,1 % oprávnených 
voličov, čo znamená, že možnosť 
vstúpiť do rozhodovacieho procesu 
EÚ prostredníctvom volieb vtedy 
využilo len približne 560 tisíc ľudí. 
V minulom volebnom období Slo-
vensko zastupovali štyria poslanci 
strany SMER - sociálna demokracia, 
po dvaja za strany KDH a SDKÚ-DS a 
po jednom poslancovi mali OĽANO, 
NOVA-KDS-OKS, SaS, SMK a MOST.  
V priebehu volebného obdobia Ivan 
Štefanec prestúpil z SDKÚ-DS do 
KDH, ktoré tak navýšilo počet man-
dátov na tri, zatiaľ čo Eduard Kukan 
z SDKÚ-DS vystúpil a zostal v EP 
pôsobiť naďalej ako člen Európskej 
ľudovej strany.

Prečo ísť voliť v európskych 
voľbách v máji 2019?
My Európania čelíme mnohým vý-
zvam - od migrácie po zmenu klímy, 
od nezamestnanosti mladých ľudí 
po ochranu osobných údajov. Žije-
me v stále globalizovanejšom, kon-
kurenčnom svete. Referendum o 
brexite ukázalo, že EÚ nie je nespo-
chybniteľný projekt. A hoci väčšina 

Európanov považuje demokraciu za 
samozrejmosť, zdá sa, že je stále viac 
ohrozená, a to vo svojom myšlien-
kovom základe, ako aj v praxi. EÚ sa 
angažuje vo všetkých týchto a mno-
hých ďalších otázkach – od oživenia 
obchodu po ochranu spotrebiteľov 
a podporovanie výskumu. Európ-
sky parlament má ako inštitúcia EÚ 
vplyv na všetky tieto otázky a dlho-
dobo robí veľa pre zlepšenie rôz-
nych aspektov života občanov EÚ. 

Predvolebná iniciatíva EP „Tento-
raz idem voliť“ uvádza dôvody, 
prečo treba ísť voliť:
• pretože chcem mať právo žiť  
v mieri,
• pretože sa chcem cítiť doma, aj keď 
som v zahraničí,
• pretože chcem mať právo žiť, štu-
dovať a pracovať, kdekoľvek si vybe-
riem,
• pretože verím v ľudské práva a prá-
va menšín,
• pretože chcem rovnaké príležitosti 
pre každého z nás,
• pretože len spoločne zachováme 
náš životný štýl,
• pretože si chcem chrániť súkromie,
pretože len spoločne ochránime 
naše hranice,
• pretože len spoločne vyriešime 
otázku migrácie,
• pretože poraziť terorizmus dokáže-
me len všetci spoločne,
• pretože potrebujeme riešiť zmenu 
klímy,
• pretože len spoločne ochránime 
naše životné prostredie,
• pretože všetci musíme menej kon-
zumovať a viac recyklovať,
• pretože potrebujeme investovať, 
aby mohla naša ekonomika rásť,
• pretože príliš veľa mladých ľudí je 
bez práce,
• pretože verím v poctivú odmenu 
za poctivú prácu,
• pretože verím, že solidarita sa 
prejavuje v činoch,
• pretože falošné správy sú nepria-
teľom nás všetkých,
• pretože radšej prevezmem zodpo-
vednosť za budúcnosť, ako by som 
mal viniť ostatných za prítomnosť.

Ako môže ovplyvniť brexit voľby 
do EP a jeho zloženie?
V súčasnosti má EP 751 poslancov, 
čo zodpovedá maximálnemu mož-
nému počtu mandátov určenému 
zmluvami EÚ. Prideľovanie kresiel je 
tiež zakotvené v európskych zmlu-
vách a zohľadňuje príslušný počet 
obyvateľov jednotlivých členských 
štátov. Zostupná proporcionalita 
znamená, že menší štát nesmie mať 
viac kresiel ako väčší štát, zároveň 
sa však pomer počtu obyvateľov a 
kresiel pred zaokrúhlením na celé 
čísla zvyšuje s nárastom počtu oby-
vateľov tak, aby poslanec z ľudna-
tejšieho členského štátu zastupoval 
väčší počet občanov ako poslanec z 
menej ľudnatého štátu. 

Počet poslancov EP sa v súčasnosti 
pohybuje od šiestich (Malta, Lu-
xembursko, Cyprus a Estónsko) po 
96 (Nemecko). Pre prípad odchodu 
Spojeného kráľovstva z EÚ schválili 
poslanci Európskeho parlamentu 
13. júna 2018 zmenu počtu man-
dátov jednotlivých členských kra-
jín tak, aby bola v úplnom súlade s 
vyššie uvedenými zásadami. Veľká 
Británia má 73 poslaneckých kresiel 
a po jej odchode by mal počet po-
slancov EP klesnúť zo 751 na 705. 
Rozdiel, ktorý tvorí 46 kresiel sa 
zmrazí pre prípadné budúce rozši-
rovanie EÚ a zvyšných 27 kresiel sa 
prerozdelí medzi 14 členských štá-
tov, ktoré sú na základe súčasného 
rozdelenia mandátov v EP mierne 
znevýhodnené. Slovensko by tak 
získalo jeden mandát naviac.

Spracoval Slavomír Flimmel, 
zdroj: europarl.europa.eu

Priame voľby poslancov Európskeho parlamentu (EP) sa uskutočňujú v  členských 
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. 

Iniciatíva 
„Tentoraz idem voliť“
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Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča o voľbách do Európskeho parlamentu 

Kto môže voliť?
Právo voliť do Európskeho parlamen-
tu na území Slovenskej republiky má 
občan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb dovŕ-
ši 18 rokov veku a občan iného člen-
ského štátu Európskej únie, ktorý má 
na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť 
do Európskeho parlamentu na území 
Slovenskej republiky má aj občan Slo-
venskej republiky, ktorý nemá na úze-
mí Slovenskej republiky a ani na úze-
mí iného členského štátu Európskej 
únie trvalý pobyt. Voliť do Európske-
ho parlamentu v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom štáte 
Európskej únie. Prekážkou práva voliť 
je zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov ochrany 
verejného zdravia.

Kto môže kandidovať?
Za poslanca Európskeho parlamentu 
môže byť zvolený občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 21 rokov veku a 
má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a občan iného členského 
štátu Európskej únie, ktorý najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 21 rokov 
veku, nebol zbavený práva byť volený 
v členskom štáte Európskej únie, kto-
rého je štátnym občanom, a má na 
území Slovenskej republiky trvalý po-
byt. Kandidovať za poslanca Európske-
ho parlamentu v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom štáte 
Európskej únie. Prekážkou práva byť 
volený je výkon trestu odňatia slobo-
dy, právoplatné odsúdenie za úmysel-
ný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 
zahladené alebo pozbavenie spôsobi-
losti na právne úkony.

Kde môžeme voliť?
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapísaný, v 
ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu alebo 
na základe slovenského cestovného 
dokladu, ak nemá trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky a ani na území 
iného členského štátu Európskej únie.

Povinnosť preukázať totožnosť
Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrsko-
vej volebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu 

alebo pobytového preukazu obča-
na Európskej únie. Ak bol voličovi na 
jeho žiadosť vydaný hlasovací pre-
ukaz, predloží aj hlasovací preukaz, 
ktorý mu okrsková volebná komisia 
odoberie. Potom okrsková volebná 
komisia zakrúžkuje poradové číslo vo-
liča v zozname voličov a vydá voličovi 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
obce.

Spôsob hlasovania
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voličov vlast-
noručným podpisom. Každý volič sa 
musí pred hlasovaním odobrať do 
priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi 
do osobitného priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumož-
ní. V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej 
úpravy do obálky alebo na jednom z 
hlasovacích lístkov vyznačí odovzda-
nie prednostného hlasu zakrúžkova-
ním poradového čísla najviac u dvoch 
kandidátov. Potom hlasovací lístok 
vloží volič do obálky a následne do 
volebnej schránky.

Pomoc pre zdravotne postihnutých
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-

tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komi-
sii, má právo vziať so sebou do pries-
toru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa 
jeho pokynov a zákona upravila hlaso-
vací lístok a vložila do obálky. Obidve 
osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skut-
kovej podstate trestného činu mare-
nia prípravy a priebehu volieb.

Hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo poži-
adať obec a v deň konania volieb okr-
skovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvode 
volebného okrsku, pre ktorý bola okr-
sková volebná komisia zriadená.

Čo urobiť s nepoužitými hlasovací-
mi lístkami?
Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nespráv-
ne upravených hlasovacích lístkov, 
inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. V 

prípade hlasovania mimo volebnej 
miestnosti, volič nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej vo-
lebnej komisie.

Vo voľbách kandiduje 31 strán 
a koalícií:
SMER - sociálna demokracia, Kresťan-
ská demokracia – Život a prosperita, 
Kotleba – Ľudová strana Naše Sloven-
sko, Korektúra – Andrej Hryc, Sloven-
ská národná strana, SME RODINA – Bo-
ris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti, Starostovia a nezávislí kan-
didáti, Strana práce, Strana tolerancie 
a spolunažívania, Hlas ľudu, Maďar-
ská kresťanskodemokratická aliancia, 
Doprava, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Strana zelených Slovenska, 
MOST-HÍD, PRIAMA DEMOKRACIA, 
Strana rómskej koalície - SRK, Sloven-
ská konzervatívna strana, Slovenská 
národná jednota – strana vlastencov, 
Strana maďarskej komunity, Doma 
dobre, koalícia Komunistická strana 
Slovenska a VZDOR – strana práce, Eu-
rópska demokratická strana, Sloboda 
a Solidarita, Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku, NAJ – Nezávislosť a 
Jednota, Kresťanská únia, koalícia Pro-
gresívne Slovensko a SPOLU – občian-
ska demokracia, Demokratická strana, 
Národná koalícia.

Spracoval Slavomír Flimmel, 
zdroj: MV SR, foto: pixabay.com
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
Po pondelkovom (13. máj) pracov-
nom dni v úrade nasledovala popo-
ludňajšia účasť primátorky Kataríny 
Henekovej na posedení pri príležitosti 
nedávneho Dňa matiek v reštaurácii 
U Jakuba, ktoré pre svoje členky, ale 
aj členov zorganizovala Základná 
organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Púchove s predsedníč-
kou Annou Gajdošíkovou. Organizácia 
k dnešnému dňu počíta 140 členov, 
ktorí sa majú možnosť stretávať v klu-
bovni sídliacej v priestoroch mestskej 
krytej plavárne každú nepárnu ne-
deľu. (Ďalšie info a foto aj na str. 7).  

V utorok 14. mája sa na pôde rad-
nice primátorka stretla s riaditeľom 
Územného spolku Žilina Slovenské-
ho červeného kríža (SČK) Martinom 
Brňákom. Zo stretnutia vzišli konkrét-
ne momenty spolupráce:
V decembri mesto v spolupráci s ÚS 
SČK Žilina zorganizuje oceňovanie 
dobrovoľných darcov krvi z okre-
sov Púchov a Považská Bystrica, ktoré 
sa uskutoční v púchovskom divadle. 
Priestory divadla poskytnú zázemie 
aj pre plánovanú Divadelnú kvapku 
krvi, do ktorej sa bude môcť zapojiť 
široká verejnosť.
Medzi aktivity Červeného kríža patrí 
aj potravinová pomoc pre sociálne 
slabších, ktorej sa v blízkom horizonte 
niekoľkých týždňov dočká aj niekoľko 
desiatok púchovských rodín. Pracov-
níci oddelenia školstva a sociálnych 
vecí mestského úradu momentálne 
zostavujú ich zoznam. Následne budú 
konkrétni občania vyzvaní, aby si prišli 
prevziať 17-kilogramové potravinové 
balíčky. Ďalšou konkrétnou témou,  
o ktorej bola na pôde radnice reč, 
bola možnosť zriadenia prepravnej 
služby alebo takzvaného sociálneho 
taxíka. Vkladom SČK by bol automobil 
vnútorným vybavením uspôsobený 
na takúto službu.

Rovnako v utorok 14. mája sa v 
priestoroch MŠK uskutočnilo pokra-
čovanie neformálneho rokovania, 
ktoré ešte začiatkom roka iniciova-
lli rodičia hokejistov z občianskeho 
združenia Draci Púchov. A opäť bol 
témou hokej. Rodičia, funkcionári a 
tréneri sa v spoločnosti primátorky 
a prednostky rozprávali aj o tom, že 
klub momentálne rieši prihlásenie 
mužov do vyššej ligy a prihlásenie 
novej kategórie juniorov, pričom 
nová kategória by nemala zname-
nať ďalší problém s obsadenosťou 
ľadovej plochy. Na pretras prišli aj 
nedoplatky rodičov, s ktorými sa 
MŠK rok čo rok potýka. Ako vyply-
nulo zo spoločnej debaty, poplatok 
vo výške 80 eur ročne (6,66 eura 
mesačne) predstavuje pre väčšinu 
prijateľnú záťaž a klub by mal dbať 
na efektívnejší výber. Zároveň sa 
prítomní venovali aj spôsobu, ako 

s týmto poplatkom pomôcť menej 
solventným rodinám. Jednou z ďal-
ších tém bola napríklad aj možnosť 
organizovania domácich turnajov 
alebo účasti na iných a niekoľko ďal-
ších tém.

V stredu 15. mája ráno na radnici  
K. Heneková privítala známu tvár z 
televíznej obrazovky Ľuboša Sar-
novského, ktorý prišiel predstaviť 
filozofiu  športovej súťaže s názvom 

„florball SK LIGA“, ktorú si vzala pod 
svoje krídla Nadácia TV JOJ. Táto sú-
ťaž dáva priestor na zmeranie si síl 
žiakom základných škôl a študentom 
stredných škôl naprieč celým Sloven-
skom.  „Som veľmi naklonená ponú- 
kanej spolupráci s nadáciou TV 
JOJ na usporiadaní krajského tur-
naja vo florbale základných škôl. 
Zvlášť, keď má tento šport v Pú-
chove, najmä vďaka dosahovaným 
výsledkom FBK Púchov, také dobré 
renomé. Parametre na účel uspo- 
riadania turnaja spĺňa mestská 
volejbalová hala, o čom sme sa  
priamo na mieste boli presvedčiť. 
Nadchla ma aj skutočnosť, že or-
ganizátori „florbal SK LIGY“ dbajú 
na to, aby florbal nebol výsostne 
len záležitosťou chlapcov. Pod- 
mienkou účasti na turnaji, za kto-
rý školy neplatia štartovné, je, aby 
doň prihlásili aj družstvo dievčat,“ 
uviedla primátorka Púchova Katarína 
Heneková. Termín krajského florba-

V družobnom meste Hlinsko.

lového turnaja, ktorého hostiteľom 
bude v spolupráci s Nadáciou  TV JOJ 
mesto Púchov, je naplánovaný na ja-
nuár 2020.

Takisto v stredu, ale popoludní sa pri-
mátorka Púchova zúčastnila školskej 
akadémie ZŠ J. A. Komenského, 
ktorú žiaci spolu s triednymi učiteľka-
mi pripravili pre svoje mamy (ďalšie 
info aj na str. 7).  

Vo štvrtok 16. mája doobeda sa 
uskutočnilo vítanie najmenších ob-
čiankov do života, tentokrát v kon-
certnej sieni Malého župného domu. 
Primátorka mesta Púchov Katarína 
Heneková privítala a zablahoželala ro-
dičom devätnástich detí. Od začiatku 
roka až doteraz sa v meste Púchov na-
rodilo dohromady 55 detí - 22 chlap-
cov a 33 dievčat. Medzi najpopulár-
nejšie mená v prípade dievčat patria 
Nina, Sofia a Natália. Medzi chlap-
čenskými menami vedú Tobias a Filip. 
Ročne sa v Púchove narodí približne 
150 detí (foto detí na str. 8).  

A záver pracovného týždňa prelínajúci 
sa s víkendom patril návšteve družob-
ného mesta Hlinsko, ktorú absolvova-
la primátorka v spoločnosti prednost-
ky mestského úradu Ivety Brindzovej a 
poslankyne mestského zastupiteľstva 
Angely Lazorovej. „Stretnutie bolo 
plné nových informácií, zástupcovia 
mesta Hlinsko nám ukázali nielen 
aktuálne novinky a rozbehnuté pro-
jekty v meste, ale aj krásy miestneho 
regiónu. Spolu s nimi, ako aj delegá-
ciou zo Starej Pazovy sme tak mohli 
spoločne dohodnúť podmienky ďal-
šej spolupráce medzi našimi družob-
nými mestami a to nielen v oblasti 
hasičských súťaží a divadelníctva, 
ale aj športu a podpory rozvoja ces-
tovného ruchu,“ uviedla primátorka 
Púchova.  

-msu-tm- 

Na obhliadke mestskej športovej haly, vpravo Ľuboš Sarnovský.

Stretnutie s  riaditeľom  Územného spolku  SČK Žilina Martinom Brňákom.
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MAD Púchov odvtedy obsluhuje vla-
kové spoje z a do mesta hlavne linka-
mi č. 1, 2, 4, 41, pomáhajú aj ostatné 
linky 5, 50, 51, 6, 60, 61, 3, 30, 31a, 
31b... V čase od 8:00 - 12:00 a 16:00 - 
20:00 obsluhuje vlakové spoje hlavne 
linka č.1. V čase robotníckych spojov 
je linka č. 1 nahradená linkami č. 2, 
4 a 41. Linky č. 4, resp. 41 (zachádza  
k MŠK) sú zrýchlené linky cez Ul. To-
várenskú ku Conti - sever. Hlavné od-
chody vlakov sú vo väčšine prípadov 
každú celú hodinu.

Čo v prípade meškania vlaku?
V prípade meškania vlakov, teraz je to 
hlavne zo smeru z Košíc (Žilina, Považ-
ská Bystrica), môžu cestujúci pri ceste 
do mesta využiť aj druhú alternatívnu 
zastávku „Továrenská“ v Horných Koč-
kovciach. Napr.: vlak má príchod od 
Považskej Bystrice o 8:00, spoj MAD 
má odchod spred železničnej stani-
ce o 8:08. Ak ale vlak mešká 10 - 12 
minút, môže cestujúci ísť z vlakového 
nástupišťa cez podchod priamo na 
zastávku „Továrenská“, kde stihne ten 
istý spoj s odchodom o 8:15.

Zmeny v mestskej autobusovej doprave
Ďalšie zmeny cestovných 
poriadkov
Odchody a príchody vlakov sa budú 
meniť od 9. 6. 2019. Železničná spo-
ločnosť Slovensko, a. s. ich zverejnila 
na www.slovakrail.sk. 
Dňa 22. 5. 2019 bude prerokovávať 
zmeny cestovných poriadkoch MAD 
dopravná komisia pri mestskom za-
stupiteľstve. Vyhodnotí tiež využitie 
a opodstatnenie rozšírených mož-
ností Mestskej autobusovej dopra-
vy Púchov po posledných zmenách 
cestovných poriadkov. 

Mobilná aplikácia UBIAN 
Cestujúci v MAD Púchov môžu vy-
užívať aj mobilnú aplikáciu UBIAN, 
pomocou ktorej si môžu na mobil-
nom telefóne zistiť odchody nielen 
autobusov MAD a PAD (prímestskej 
autobusovej dopravy) z požado-
vanej zastávky do cieľovej, ale aj 
vlakov. Aplikácia sa dá stiahnuť na 
play.google.com a informácie sú 
dostupné aj pri práci na osobnom 
počítači: www.ubian.sk.

Zdroj: MAD Púchov

Zmeny cestovných poriadkov boli koncom minulého 
roku schválené tak, aby spoje Mestskej autobusovej do-
pravy (MAD) Púchov nadväzovali na vlakové spoje podľa 
grafikonu Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Nové lavičky na Lachovci a kúpalisku
Pracovníci Podniku technických služieb mesta v 
minulých dňoch osadili štyri lavičky na ceste ved-
úcej zo Sedlišťa na Ilonku. Prvá dvojica lavičiek je 
situovaná tak, aby sa turisti mohli kochať z vyhlia-
dky na panorámu mesta, ďalšia dvojica lavičiek je 
otočená smerom do lesa.
Minulý týždeň pribudli nové lavičky aj na letnom 
kúpalisku, ktorým sa určite potešia všetci návštev-
níci plaveckého areálu.
Okrem svojej hlavnej práce - zberu komunálneho 
odpadu - pracovníci technických služieb pokra-
čujú v odstraňovaní škôd, ktoré zima napáchala na 
púchovských cestách. Naposledy opravovali betó-
nom diery na cestách v mestskej časti Potôčky.

Foto: Slavomír Flimmel a PTSM

Čertovskí chatári neprehliadnite
Určite nikoho z chatárov, ale ani iných návštevníkov nepoteší takýto pohľad na zber-
né miesto komunálneho zmesového a separovaného odpadu na „hlavnej“ čertovskej 
križovatke pri autobusovej zastávke. Takto to tu vyzeralo po veľkonočných sviatkoch a 
jednoducho niet sa na koho vyhovárať, vyložili to tam niektorí nezodpovední spomedzi 
nás a pritom stačilo tak málo... Ak vidím preplnené kontajnery, vyložím vrecia s odpa-
dom po ceste domov až na Lánerovci pred zberným dvorom. Dnes, už po dohode so 
starostom obce, je zberné miesto upratané, ale sú to náklady navyše - doviesť pracov-
níka na Čertov, pozbierať odpad, upratať okolie a odviesť odpad z Čertova do zberné-
ho dvora. V spolupráci s obcou sme na Čertove zaviedli funkčný systém zberu a ten, 
predpokladám, chceme všetci udržať a zlepšovať aj v budúcnosti. Systémovo pokročila 
v zbere odpadu aj obec, kde funguje riadená prevádzka vyššie spomínaného zberného 
dvora. Spolu so starostom obce Lazy pod Makytou chceme vyzvať každého z vás k zod-
povednému správaniu sa k životnému prostrediu aj mimo vašich chát. 

Pavel Melišík, za chatársky výbor
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Mestská polícia

HASIČSKÝ ŠPORT

Terezka Srogončíková dvakrát na pódiu
V Martine sa konal V. ročník Martinských 60-ok, 

ktorými sa štartuje  úvodné kolo seriálu pretekov III. 
ročníka Stredoslovenskej hasičskej ligy. Spojený bol 
s prvým kolom II. ročníka Stredoslovenskej hasičskej 
ligy v 100-vkách zaradeného do Hasičského dvojboja 
SSHL v 100 m a vežiach. Organizátori súťaže pripravi-
li, ako už tradične, dve súťažné dráhy na tartanovom 
povrchu v areáli Súkromnej základnej školy Tomáša 
Zanovita.

Najskôr súťažiaci absolvovali disciplínu beh na 
šesťdesiat metrov cez prekážky v poradí prípravka, 
mladšie dievčatá, mladší chlapci, staršie dievčatá a 
starší chlapci.  Ako prvé súťažili detičky - prípravká-
ri, ktorí sa do boja pustili s detskou neistotou, ale s 
veľkou bojovnosťou. Prvé miesto si vybojoval Filip 
Kleskeň z DHZ Turčianske Teplice a u dievčat z prí-
pravky to bola  Ninka Oravcová z DHZ Madunice. 
V kategórií  mladšie dievčatá  zvíťazila Simona Seč-
kárová a Alexander Ridzik (mladší chlapci ) obaja z 
Púchova. Po týchto kategóriách prišiel rad na staršie 
dievčatá, kde máme aj my svoje zastúpenie - Terezku 
Srogončíkovú. V rozbehu bežala s Michaelou Petruš-
kovou zo Spišskej Novej Vsi a napokon sa práve ony 
dve podelili o prvé dve priečky. Terezka dosiahla vý-
sledný čas 13,19 sekundy a obsadila 2. miesto, keď za 
Michaelou zaostala o 0,08 sekundy.  U starších chlap-
cov si prvé miesto vybojoval Vladimír Kaštan z DHZ 
Kolárovice s časom 13,36 sekundy (11,86 sekundy + 
1,5 sekundy  za vek).   

Po krátkej prestávke nasledovala ďalšia časť  súťaž-

ného dňa - prvé kolo II. ročníka SSHL v behu na 100 
metrov cez prekážky.  Aj v tejto súťažnej disciplíne  
nás reprezentovala naša najmladšia členka a opäť si 
odniesla pódiové umiestnenie. Po menej vydarenom 
prvom pokuse sa Terezka zaťala a aj napriek menši-
emu zraneniu  v druhom pokuse dosiahla čas 19, 02 
sekundy, čo stačilo iba na 2. miesto, keď za víťazkou 
zaostala o neuveriteľnú jednu stotinu sekundy ! Mô-
žeme povedať, že Terezka si vybrala stotinové druhé 
miesta, ale taký je šport a my jej držíme palce a pod-
porujeme ju v ďalších súťažiach. 

Peter Rosina, veliteľ DHZ Nosice

Zachránili holuba - tuláka
Na oddelenie mestskej polície nahlásili, že na 

Rožáku je vyčerpaný zakrúžkovaný holub. Hliad-
ke mestskej polície sa podarilo holuba odchytiť, 
podľa čísla  krúžku zistili, že ide o holuba v registri 
Slovenského zväzu chovateľov poštových holu-
bov. Holub bol registrovaný v registri zaletených 
holubov, majiteľom bola Základná organizácia v 
Turčianskych Tepliciach. Mestskí policajti kontak-
tovali majiteľa, ten ich požiadal, aby ho dočasne 
umiestnili u nejakého chovateľa holubov. Holuba 
umiestnili u chovateľa v Púchove. 

Frustrovaný robotník?
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici Obrancov mie-
ru, kde mali nejakí robotníci vykrikovať, búchať a 
vulgárne nadávať. Hliadka po príchode na miesto 
zistila priestupok proti verejnému poriadku, ro-
botníka, ktorý búchal do steny a vykrikoval vyri-
ešili napomenutím. 

Neotvoril...
Krátko pred polnocou oznámila žena z Púchova 

rušenie nočného pokoja v byte bytového domu, 
odkiaľ sa ozývalo hulákanie a hlasná hudba. Keď-
že majiteľ bytu hliadke neotvoril, priestupok proti 
verejnému poriadku je v riešení. 

Manželská hádka sa skončila porezaným 
hrudníkom

Krátko pred druhou hodinou nadránom zasaho-
vala hliadka mestskej polície na základe oznáme-
nia na tiesňovú linku 112 v jednom z púchovských 
bytov, kde mali na druhom poschodí rušiť nočný 
pokoj hádajúci sa manželia. Po príchode na mies-
to hliadka zistila, že v byte sú manželia evidentne 
pod vplyvom alkoholu. Následne prišiel do bytu 
aj syn hádajúcej sa dvojice. Mestskí policajti počas 
komunikácie zistili, že žena má krvácajúce pora-
nenie v hornej časti trupu. Policajtov informovala, 
že pri hádke buchol manžel dverami, pričom do-
šlo k rozbitiu sklenenej výplne dverí. Keďže žena 
stála v ich blízkosti, črepiny ju porezali na hrud-
ník. Mestskí policajti poskytli žene prvú pomoc a 
privolali lekárskych záchranárov. Následne ženu 
prevzali zdravotní záchranári, ktorí jej zranenie 
ošetrili. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu vyriešila hliadka napomenutím.  

Ako z akčného filmu
Na automobil blokujúci premávku na Trenčian-

skej ulici upozornil mestských policajtov taxikár. 
Po príchode hliadka spozorovala motorové vo-
zidlo, ktoré následne prerazilo zvodidlá a vrazilo 
do sklenenej výplne banky na Štefánikovej ulici. 
Po nehode sa vodič pokúsil z miesta ujsť, hliadka 
mestskej polície mu zablokovala vozidlo a zne-
možnila útek. Na miesto následne prišla hliadka 
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Tren-
číne, ktorá prípad prevzala. Mestskí policajti ná-
sledne pomohli odtiahnuť vozidlo.

Museli ho spacifikovať
K agresívnemu opitému mužovi v bare na Dvo-

roch privolali hliadku mestskej polície krátko pred 
deviatou večer. Muž sa správal agresívne aj voči 
hliadke a odmietol preukázať svoju totožnosť. Na-
priek výzve, aby upustil od protiprávneho kona-
nia muž kládol odpor, bol agresívny a arogantný. 
Hliadka preto použila donucovacie prostriedky 
– hmaty, chvaty a putá. Muža následne previezli 
na oddelenie mestskej polície na zistenie totož-
nosti. V dychu mu namerali takmer dve promile 
alkoholu. Muž sa dopustil priestupku proti verej-
nému poriadku, prípad je v riešení. 

Na snímke úspešní mladí hasiči z Púchova so svojim „šéfom“.                    FOTO: DHZ Púchov

Výborný vstup Púchovčanov do sezóny
Po upršaných dňoch sa konečne usmialo Slniečko 

na mladých hasičov, ktorí dňa 11. 5. 2019 začali sezó-
nu 1. kolom Stredoslovenskej ligy v hasičskom špor-
te v Martine, a to v behu na 60 a 100 m cez prekážky. 
Dobrovoľní hasiči mesta Púchov zapojili do súťaže 5 
pretekárov. V prípravke, mladšej kategórii chlapcov, 
dievčat a staršej kategórii chlapcov. Do súťaže sa za-
pojili súťažiaci z rôznych kútov Slovenska. Na deťoch 
bolo vidieť, že všetci sú odhodlaní zabojovať o prvé 
body v lige. Púchovčanom, ktorí sa hneď od začiatku 
pustili do boja o čo najlepší výsledok, ich snaha pri-
niesla svoje ovocie. 

Beh na 60 m
Prípravka: 2. miesto - Viktorka Mišunová
Mladšie dievčatá: 1. miesto - Simonka Sečkárová

Mladší chlapci: 1. miesto - Alexander Ridzik, 2. mies-
to - Adam Krajčovič 

Starší chlapci: 7. miesto - Tomáš Kucej
Beh na 100 m
2. miesto - Tomáš Kucej.  

Hasiči z DHZ Púchov sa zúčastnili v Brumove (ČR) 
vysvätenia hasičských vozidiel. Po tomto akte si hasi-
či spoločne sadli a pospomínali na staré časy i terajšie 
problémy v oblasti požiarnej ochrany. Dobrovoľné-
mu hasičskému zboru Púchov bola udelená medaila 
za medzinárodnú spoluprácu III. stupňa medzi hasič-
skými zbormi Púchov a Brumov. 

            Jozef Ridzik, DHZ Púchov

Ocenenie púchovským hasičom
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V pondelok 13. mája sa v Reštaurácii 
u Jakuba stretli členovia púchovskej 
organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska, aby oslávili Deň matiek. 
Predsedníčka Základnej organizácie 
JDS v Púchove Anna Gajdošíková 
privítala členov a spolu s primátor-
kou mesta Katarínou Henekovou 
popriala všetkým mamám a starým 
mamám k ich sviatku dobré zdravie 
a veľa šťastia.

V telocvični Základnej školy J. A. 
Komenského v  Púchove sa v stredu 
15. mája uskutočnila oslava Dňa ma-
tiek. Mamičky a staré mamy privítala 
riaditeľka školy Miroslava Lapšová a 
primátorka mesta Katarína Heneko-

Deň matiek oslavovali mamy aj babky
vá. Steny telocvične boli oblepené 
kresbami detí a najväčšiu radosť 
mamičkám urobili deti svojím pek-
ným kultúrnym programom.

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov v Horných Kočkovciach 
zorganizovala pod vedením svo-
jej predsedníčky Eleny Gelnarovej 
v  piatok 17.  mája v  priestoroch fir-
my Mikona stretnutie dôchodcov. 
Kultúrny program pri príležitosti 
Dňa matiek pripravila Základná ško-
la s  materskou školou Slovanská, 
v ktorom deti zarecitovali, zaspieva-
li a zatancovali prítomným dôchod-
kyniam.

Text a foto: Slavomír Flimmel
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Májové vítanie 
detí  do života 

Samuel Gajdoš Timur Gál Klarisa Chlastáková Tamara Chlebanová

Natália KapustováJasmin Jarabicová

Karin Dobrodenková Juraj Connor Durdil Sebastián Dutka Eliška Fusíková

16. mája 2019 
Malý župný dom

Foto: S. Flimmel

Pokračovanie v PN č. 21.
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OČNÁ OPTIKA
OTVORENÉ

PO-PI
SOBOTA

8:30 - 17:00
8:30 - 12:00

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 30.6.2019

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ SLNEČNÉ OKULIARE UŽ OD 69 €

Moravská 687/11 (pamätná fara)
020 01 Púchov

mail: puchov@droptic.sk
mobil: 0915 378 744

VÝHODNÁ
AKCIA PRE VÁS

Z Ľ AVA  N A
30%

S A M O Z A F A R B O VA C I E 
      S K L Á

HNEDÝ VARIANT

ŠEDÝVARIANT

v r á t a n e  m u l t i f o k á l n y c h

fb: optikadroptik www.droptic.sk 
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V Lazoch pod Makytou sa zjavili „duchovia krajiny“
Mesiac máj nie je len obdobie pre 
zaľúbených, ale aj výborný čas pre 
uskutočnenie rôznych výletov. Žiaci 
z elokovaných pracovísk ZUŠ Púchov 
z Beluše, Lednických Rovní a Záriečia 
sa so svojimi učiteľkami Elenou Topo-
rovou a Danielou Medveckou zúčast-
nili v dňoch od 9. 5 do 11. 5. 2019 troj-
dňových výtvarných plenérov školy v 
prírode v Lazoch pod Makytou. Po-
časie nám prvé dni síce príliš nepria-
lo, ale zážitky, zdá sa, zostali bohaté. 
Základná umelecká škola nemusí byť 
len o kreslení a maľovaní. Škola v prí-
rode mala žiakom poskytnúť a nájsť 
aj iný pohľad na výtvarnú tvorbu. 

Najskôr si bolo treba preveriť terén. 
Dážď ani chlad nám nevadil. Krajina 
nie je samozrejmosť. Jej potenciál, 
energiu vnímame každodenne. Nie-
kedy nám spríjemní deň, inokedy 
nás môže vystrašiť. Každopádne je v 
nej sila, ktorá prekračuje ľudské chá-
panie. Naši predkovia o tom vedeli 
svoje. Možno práve počasie, prírodné 
živly a každodenný boj o prežitie v 
krajine im podsúval bájne príbehy o 
nadprirodzených silách stelesnených 
v duchoch a mátohách... Aj my sme 
sa nechali inšpirovať. Pod vedením 
pani učiteliek žiaci riešili a výtvarne 
spracovávali tému „Duch krajiny“. 
Úlohou žiakov bolo vytvoriť objekt, 
ktorý by súvisel s krajinou, s duchmi 
– škriatkami, svetlonosmi, vodníkmi, 
vílami atď. Malí výtvarníci mohli cez 
svoju prácu tiež vyjadriť svoje emó-
cie, ktoré pociťujeme v lese, v jasky-
ni alebo len tak, keď ležíme na lúke 
a počúvame reč prírody. Zdá sa, že 
duchovia sa teda na náš príchod pri-
pravili a spestrili nám ich hľadanie 
dávkou dažďa. Museli sme výtvarne 
improvizovať v priestoroch školy.

Žiaci si osvojili rôzne výtvarné tech-
niky, ktoré neskôr využívali pri svojej 
tvorivej práci ako napr. ručné tkanie 
na ráme, uzlíkovú techniku „makra-
mé“, ktorú im prvý deň prišiel pred-
staviť remeselník - pán Emil Gajdošík. 
Deti sa tiež nevyhli práci s maskou, 
ktorú vytvárali rôznymi technikami. 
Vznikli malé i väčšie textilné dielka. Tie 
si diváci budú môcť pozrieť na pláno-
vanej novembrovej výstave v Divadle 
Púchov. 

To, že deti práca bavila, bolo zjavné. 
Už v ranných hodinách sme ich mohli 
nachádzať rozlezených v priestoroch 
školy s nejakým povrazom, motúzom 
či aspoň niťou. Sedeli prepletajúc a 
tkajúc, bez mobilov... Laktibradova 
brada, lapač snov, bájne lietajúce kríd-
la, Klekanicina sieť lapania zlých detí či 
podobizeň samotného ducha, ktoré 
deti textilnými technikami vytvorili, 
nenechali na seba dlho čakať. Samé 

boli večer svedkami ich prítomnosti a 
strašidelného programu, ktorý deťom 
pripravili pani učiteľky. Aj keď bola ježi-
baba vysmiata a Laktibrada prehádaný, 
posledný odchodový deň „duchovia“ 
venovali dar Slnka a my sme tak mohli 
jednotlivých autorov dielok vyspove-
dať pred kamerou konečne v prírode.

Záverom sa patrí poďakovať. Môžeme 
to urobiť aj slovami jednej z účastní-
čok výtvarného plenéru: „Najviac sa 
mi páčilo tvorenie makramé a tkanie, 
práca s prírodnými materiálmi a tkanie 
do konárov zo stromov. Veľmi oboha-
cujúce boli aj prechádzky v prírode, pri 
ktorých mi vôbec nevadilo počasie, pre-
tože dážď krásne oživil prírodu zahale-
nú v hmle. Zaujímavý bol aj piatkový ve-
čer, keď sme si vytvárali kostýmy. Páčila 
sa mi aj práca v skupine, pretože každý 
priniesol svoj vlastný názor a všetky spo-
lu vytvorili jedno veľké dielo. Určite mi 
tento plenér dal veľa, pretože sme tvorili 
niečo iné a nové. Ďakujem za túto príle-
žitosť všetkým, ktorí to zorganizovali.“ 

Touto cestou by sme sa aj my učiteľky 
Mgr. Elena Toporová a Mgr. Daniela 
Medvecká chceli poďakovať pani ria-
diteľke Mgr. Zdenke Tunegovej a ZRR 
pri ZUŠ Púchov, ktorí nám pomohli 
naplniť realizáciu výtvarného plené-
ra. Berte teda tento článok ako malú 
ochutnávku k spomínanej novem-
brovej výstave.

Daniela Medvecká, 
Elena Toporová, ZUŠ Púchov



spravodajstvo  I  inzercia 11

Ako je už zvykom, aj tento 
rok Základná umelecká 
škola v Púchove pripravi-
la absolventský koncert, 
ktorý sa konal vo štvrtok  
17. mája v Divadle Púchov. 

Absolventský koncert bol 
zložený z populárnych a fil-
mových skladieb, ktoré za-
zneli predovšetkým v podaní 
absolventiek speváckej triedy 
učiteľky spevu Lenky Ďuďá-
kovej. Poslucháči si vypočuli 
napríklad „Vyznanie“ od Ma-
riky Gombitovej, „Skúšame 
sa nájsť“ Projektu Petra Biča, 
„Čerešne“ Jaroslava Filipa a 
mnoho ďalších sprievodných 
vystúpení. Žiačky Petra Kur-
tinová, Bronislava Riljaková 
a Barbora Jurovčíková, ktoré 
ZUŠ-ku tento rok absolvujú, 
zožali veľký úspech, o čom 
svedčí aj vypredaná sála Diva-
dla. Koncert moderovala Jana 
Vozárová, ktorá aj vystupova-
la s dievčenským speváckym 
zborom Be Happy. Okrem 
zboru Be Happy (ved. Mária 
Jašurdová) divákov zaujalo 
najmä vystúpenie klavírneho 
dua Gabriely Paganíkovej a 
Kristíny Potáčovej a závereč-
né vystúpenie Big Bandu ZUŠ 
pod vedením učiteľa Petra 
Jurisu.

Slavomír Flimmel

Divadlo ovládla filmová a populárna hudba

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

25. máj 2019 (sobota)

Cena: 28 €

Chrám sv. Barbory, 
KOSTNICA, 
Kráľovský palác.

KUTNÁ HORA
3. top UNESCO v ČR!

1. jún 2019 (sobota) 

Cena: 27 €

BUDAPEŠŤ
Nový program v metropole Maďarska!
s plavbou na Margitin ostrov

8. jún 2019 (sobota)

Cena: 26 €

PIENINY 
SPLAVOVANIE DUNAJCA NA PLTIACH

16. jún 2019 (nedeľa)

Cena: 25 €
+ Priepasť Macocha, Historický ŠTRAMBERK

PLAVBA LOĎKAMI
V PUNKEVNÍ JASKYNI 

+ Hrad Stará Ľubovňa a Červený Kláštor

Letné zájazdy: 5.-7. júl ČESKÝ RAJ, 11.-14. júl JUŽNÉ ČECHY A ŠUMAVA

Nový program!

Slovenská TOPKA!

Moravská rozprávka!
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štvrtok: 23. 5. 2019 
Vernisáž výstavy Púchovské ARTFORMÁCIE 2019  
o 18:00 hod.
Srdečne vás pozývame na 2. ročník festi-
valu výtvarného umenia pod názvom pú-
chovské ARTFORMÁCIE, prostredníctvom 
ktorých chceme prezentovať súčasných 
púchovských, regionálnych a zahraničných 
umelcov, výtvarníkov a ich tvorbu. 
Podkrovie ŽD. Organizátor Župný dom.

sobota: 25. 5. 2019 
Na Ceste: Grécke Kyklády o 19:00 hod.
Je treba celý jeden život k objavovaniu Grécka, 
ale stačí iba okamih, aby ste sa do neho zami-
lovali. (Henry Miller) 
Spoznajte Kykladské ostrovy očami ama-
térskeho cestovateľa a milovníka gréckej 
kultúry Antona Čakurdu, ktorý túto krajinu 
dobre pozná a rád vás prevedie po jej krás-
nych zákutiach. Čitáreň ŽD. Vstupné dobro-
voľné. Organizátor OZ Podivný barón.

streda: 29. 5. 2019 
Dívam sa očami, ukazujem prstom  od 8:00 do 14:00 hod.
Konferencia žiakov a študentov púchov-
skych škôl spojená s fotoprehliadkou. Dru-
hým ročníkom sa nesie téma „jedlé mestá“, 
je teda zameraný na stav zelene, hlavne na 
kríky a stromy na školských dvoroch a žiaci 
prezentujú svoje praktické činy. Fotopre- 
hliadka ukazuje na pozitíva a negatíva v 
tejto oblasti, ktorú žiaci mapovali v meste 
Púchov. Podkrovie ŽD. Organizátor CVČ Včielka.

štvrtok: 30. 5. 2019 
Tomáš Janypka: 
NOVÉ SADY – súčasný tanec  
o 19:30 hod.
Predstavenie Nové sady sú pokusom 
reality bytia. Skutočnosť, v ktorej sa na-
chádzame, je výsledkom našich pred-
chádzajúcich rozhodnutí. Realita je 
žitá, ale čo ak je možný opätovný vstup 
do minulosti nielen skrz spomien-
ku, ale aj skrz možnosti ovplyvnenia? Nové sady sa snažia demasko-
vať efemérne línie medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.  
Europark pri Župnom dome. Vstupné: 3 € študenti, ZŤP, seniori a 5€ dospelí. 
Organizátor OZ Podivný barón.

štvrtok: 30. 5. 2019 
Výtvarný ateliér pre všetkých 
o 17:00 hod. 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného 
umenia. 
Podkrovie ŽD. Organizátor Župný dom.

MÁJ
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 22. 5., 19.30 h 

CHVILKY
Anežka je mladá žena, ktorá si želá, aby vzťah s jej rodinou aj partnermi bol dobrý a pokojný, a to 
aj za tú cenu, že ona sama ustúpi a bude sa vyhýbať prípadným nedorozumeniam či sporom. 
Neuvedomuje si, že tento pomyselný pokoj je len pokojom pred búrkou, ktorá musí skôr či ne-
skôr prísť. Film hovorí o základných situáciách, vzťahoch a emóciách, ktoré stretávajú každého 
z nás. O láske, bolesti, oddanosti, ale tiež o nádeji, že človek dokáže svoje zranenia premeniť v silu.
MN 12 rokov– Česko, Slovensko– ASFK – 93´– česky –  dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok: 24 . 5., 17.30 h    Nedeľa: 26. 5., 17.30 h  

BOLESŤ A SLÁVA    
Salvator Mallo je slávny filmový režisér. Počas svojej kariéry zažil mnoho úspechov. Teraz sa však 
jeho svet rúca. Salvator cíti len prázdnotu a nie je schopný ďalej  tvoriť. Ak chce pokračovať, musí 
nájsť motív pre novú tvorbu,  musí odhaliť príčinu svojho vyhorenia. V spomienkach sa vracia do 
detstva do 60. rokov, kedy s rodičmi emigroval do Valencie. Snaží sa rozpomenúť na spaľujúcu 
túžbu po svojej prvej láske, ktorú stretol v  v Madride a na bolesť, ktorú mu priniesol rozchod. 
Vtedy cítil opojenie životom. Písanie sa mu stalo únikom, ale aj vyslobodením. Kúzlo filmu mu 
prinieslo slávu, ale aj vykúpenie z neúspechov jeho života.
MN 15 rokov – Šp. – Magicbox – 113´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 24. 5., 19.45 h   Sobota: 25. 5., 19.30 h 

JOHN WICK 3: PARABELLUM   
V tretej  časti tejto adrenalínovej akčnej série má super zabijak John Wick (Keanu Reeves) k smr-
ti tak blízko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov dolárov, čo 
zmobilizovalo lovcov odmien. Potom ako zabije člena tajného medzinárodného združenia ná-
jomných vrahov, je John Wick exkomunikovaný a stane sa z neho štvanec na úteku. Elitní zabijaci 
z celého sveta sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite využiť aj to najmenšie zaváhanie.
MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 131´ – titulky – triller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda: 29. 5., 19.30 h

VŠETCI TO VEDIA
Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú oslavu však naruší 
zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom driemu staré krivdy a tajomstvá, 
ktoré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší filmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier Bardem 
excelujú v úlohách dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Psychologický thri-
ller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol otváracím filmom festivalu v Cannes.                      
MN 12  rokov – Špan. – ASFK – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €. Pre-
ukáž sa vstupenkou z filmu v NONA FRESH Púchov a môžeš si za špeciálnu cenu 1,50 kúpiť 
puding podľa vlastného výberu!

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok: 23. 5.              veľká sála divadla   15.00 h 

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postarajú BEČKOVI CHLAPCI alebo Manželia Klimentovci. Vstupné: 3 €. 

Štvrtok: 23. 5.              veľká sála divadla   16.00, 19.00 h 

KUBO
Muzikál KUBO je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej 
a divadelnej scény - Jozefovi Kronerovi. Živé, energické a zábavné predstavenie! Nový muzikál 
Kubo v modernej a divácky príťažlivej podobe! Réžia muzikálu Ivan Blahút. Originálne piesne Simi 
Martausovej, hudba Peter Uličný, folklór fashion show Adrieny Adamíkovej. Bravúrne herecké a 
tanečné výkony, fúzia moderného tanca a folklóru! Plejáda skvelých hercov a tanečníkov! Vstup-
né: 26 € (kreslá), 25 € (balkóny a prístavky). Dĺžka predstavenia: 115 minút.

Piatok: 31. 5.              veľká sála divadla   19.00 h

PODZEMNÉ BLUES
DS Homo Fuge vás pozýva na reprízu hry oceňovaného dramatika a románopisca Petra Handke-
ho v rámci regionálnej súťažnej divadelnej prehliadky. Hru ponúkame v novej verzii - v divadle 
veľkej sále - voľné sedenie v aróne na javisku. Réžia: Lucia Panáčková, Michal Vidan. Vstupné: 3 €.
Dĺžka predstavenia: 45 minút.

Utorok: 28. 5.       Župný dom          16.00 h

KLUB ŽIEN: VÝSTAVA
Výstava Púchovské artformácie 2019, druhý ročník. Stretnutie členiek Klubu žien v podkroví Žup-
ného domu,  prehliadka rôznych umeleckých techník.

Streda: 29. 5.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: TERORISTKA
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA Pú-
chov v spoluprácii s PÚCHOVSKOU KULTÚROU s. r. o., pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 € 
do KINA  v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. t. 0949 225 189. 

KURZY A KLUBY
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ková ryža, kapustový šalát s mrkvou
Dezert podľa dennej ponuky 

Piatok: 24. 5.
Kalerábova s pohánkovú
1. Brav. Cordon bleu, zem. pyré, uh. šalát
2. Penne s tuniakom a suš. paradajkami
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka
Dezert podľa dennej ponuky

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 21. 5.
Rajčinová s cestovinou
1. Vyp. zvolenský kurací rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa
3. Šišky s džemom 
    
Streda: 22. 5. 
Držková
1. Zemplínsky bravčový závitok, pučené 
zemiaky, obedový šalát 
2. Krémové kuracie špagety s parmezánom 
3. Zapek. karfiol so zemiakmi a syrom, 
rajčinový šalát   

Štvrtok: 23. 5. 
Kapustová so šošovicou a mäsom
1. Košická hov. roštenka, ryža, červená repa
2. Čevabčiči, zemiaky, horčica, cibuľa 
3. Americký šalát s vajíčkom a kur. mäsom 
   
Piatok: 24. 5.  
Špenátová
1. Brav. pliecko na smotane, varená knedľa
2. Domáca zabíjačka, kapusta, zemiaky
3. Cestoviny penne v nivovo-šampiň. om. 

   

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 21. 5.
Fazuľová na kyslo so zemiakmi, chlieb
1. Kuracie stehno na zemplínsky spôsob,  
zemiaky
2. Sójové kocky na zelenine, slovenská ryža
 
Streda: 22. 5.
Kurací vývar s rezancami, chlieb
2. Hamburské brav. stehno , kys. knedľa
3. Rybie filé na masle, zemiaky, obloženie

Štvrtok: 23. 5.
Cibuľová krémová so syrom niva, chlieb
1. Vypráž. bravčové rebierko, zemiaková 
kaša, uhorkový šalát
2. Kapustové strapačky s údeným mäsom

Piatok: 24. 5. 
Kapust. pôstna s hubami a halušk., chlieb
1. Kurací plátok na kokose s ananásom a 
syrom, dusená ryža
2. Škoricové hniezda

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 21. 5.
Hrachová s párkom
Hubová so zeleninou a cestovinou
1. Sviečková na smotane, kysnuté knedle  
2. Grilované kuracie krídelka s chilli a 
medom, dus. ryža, kompót
3. Pohánkové rizoto so špenátom a parme-
zánom, hlávkový šalát 
4. Zeleninový šalát s brokolicovo-syrovými 
kroketami, jogurtový dresing, bageta  

Streda: 22. 5. 
Slepačia s mäs. knedličkami a zeleninou 
Tekvicová krémová
1. Marinované kačacie  mäso s dubákovou 
omáčkou a karlovarskými knedličkami   
2. Bojnická pochúťka (bravč. mäso, volské 
oko, syr), dusená ryža 
3. Zapek. tvar. palacinky s horúc. malinami 
4. Zeleninový šalát s brokolicovo-syrovými 
kroketami, jogurtový dresing, bageta

Štvrtok: 23. 5. 
Kulajda
Zeleninová s bulgurom 
1. Plnená bravčová kapsa (kys. kapusta, 
slanina), opek. zemiaky, opek. zem. knedle 
2. Kuracie prsia s grilovaným feniklom a 
cviklou, dusená ryža 
3. Hlivový perkelt, maslové halušky
4. Zeleninový šalát s brokolicovo-syrovými 
kroketami, jogurtový dresing, bageta

Piatok: 24. 5. 
Montrealská paradajková
Karotková s ryžou a hráškom
1. Viedenský teľací rezeň, varené baby 
zemiaky, uhorkový šalát 
2. Bolonské špagety so syrom 
3. Sójové rezance na čínsky spôsob, ryža                                                                                                          
4. Zeleninový šalát s brokolicovo-syrovými 
kroketami, jogurtový dresing, bageta

 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 21. 5.
Talianska so syrom  
Slepačí vývar so špenátovými haluškami  
1. Kurací špíz s ananásom, hranolky, dusená 
ryža, zeleninové obloženie   
2. Bačovský bravčový rezeň (slaninka, syr), 
pučené zemiaky, čalamáda   
3. Žemľovka s tvarohom a čučoriedkami
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)  

Streda: 22. 5. 
Hrachová s klobáskou, chlieb  
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  

1. Kuracia kapsa s rest. šampiňónmi (cuke-
ta, syr), dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Hovädzia roštenka s volským okom, 
zemiakové pyré, zeleninové obloženie
3. Zeleninové rizoto s pravou bravčovou 
panenkou, strúhaný syr, kyslá uhorka
4.  Pizza Rucola (pomodoro, šunka, syr, 
rukola)  

Štvrtok: 23. 5. 
Špenátová krémová, chlebové krutóny   
Zverinový vývar Risi-Bisi  
1. Kuracie stehno, dus. ryža, ovocný kompót  
2. Divinové stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa   
3. Bryndzové halušky so slan., zakysanka    
4. Pizza Margherita (pomodoro, mozzarella)  

Piatok: 24. 5. 
Držková, chlieb  
Hovädzí  vývar s pečeňovými haluškami   
1. Kurací perkelt, varená cestovina „farfalle“
2. Bravčové partizánske rebierko, strapačky 
s kyslou kapustou
3. Šopský šalát (Feta syr, paradajka, uhorka, 
paprika, cibuľka), pečivo   
4. Pizza Di Verde (pomodoro, šunka, špenát, 
vajíčko, cibuľka, syr)  

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 21. 5.
Zeleninová polievka s cestovinou
1. Maxi burger zo sekaného mäsa, slanina, 
syr, volské oko, zelenina, steakové hranolky                 
2. Plnené kur. stehno na sviečkovej om. 
s karlovarskou knedľou a brusnicami 
3. Bryndz. halušky so slan. a mlad. cibuľkou
4. Jarné rolky pln. šunkou, syrom a zelen. 
na zelen. šaláte s jogurt. dressingom, toast

Streda: 22.5.                                                                                                                                            
Gulášová polievka so zemiakmi
1. Gril. steak z brav. karé na krémových 
syrových haluškách so slan. a zeler. slamou
2. Morčacie rezance so šampiňónmi, duse-
ná ryža, listový šalát 
3. Sladká ovocná žemľovka s tvarohom, 
horúcou čokoládou a čučoried. penou
4. Jarné rolky pln. šunkou, syrom a zelen. 
na zelen. šaláte s jogurt. dressingom, toast
                                                                                      
Štvrtok: 23. 5.                                                                                                                                               
Krémová z pečenej červ. repy s kys. smot.
1. Pečené kačacie stehno na čer. kapuste s 
višňami, 2 lokše, varená knedľa
2. Vyprážaný mletý rezeň so syrom, zemia-
kové pyré, uhorkový šalát
3. Krémové hubové rizoto s parmezánom
4. Jarné rolky pln. šunkou, syrom a zelen. 
na zelen. šaláte s jogurt. dressingom, toast
                                                                                                                
Piatok: 24. 5.                                                                
Rajč. cappuccino s bazalk. pestom a parm.
1. Vypráž. kur. prsia s hermelínom a ruko-
lou, zemiak. šalát s reďkvičkou a pažítkou

2. Mexický guláš so strúhaným syrom, dus. 
ryža, šalát z kyslých uhoriek s čer. cibuľkou
3. Zeleninové lassagne servírované, šalát
4. Jarné rolky pln. šunkou, syrom a zelen. 
na zelen. šaláte s jogurt. dressingom, toast

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 21. 5.
Zeleninová jarná s mrveničkou
1. Bryndzové pirohy, kyslá smotana, slani-
na, pažítka
2. Vypráž. brav. rezeň, zemiakovo-mrkvové 
pyré, mrkvovo-ananásový kompót 
3. India: Kuracie ,,SHAHI“, chlieb Naan, 
zelenina   
 
Streda: 22. 5. 
Hrachová s párkom, chlieb
1. Parené čučoriedkové buchty preliate 
maslom, tvarohom a cukrom
2. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa  
3. India: Kuracie ,,DIM DAM“, Kimchi šalát, 
sladko-pikantná omáčka 

Štvrtok: 23. 5.  
Slepačia s mäsom, rezancami a zeleninou  
1. Špenátové halušky s nivovou omáčkou, 
slaninkový chips
2. Kurací prírodný CORDON BLEU plnený 
šunkou a oštiepkom, ryža, hranolky 
3. India: Bravčové ,,CHANGEZI“, chlieb 
Naan, zelenina  

Piatok: 24. 5.  
Strúčková nakyslo s vajíčkom, chlieb 
1. Vyprážaná mozzarella, varené zemiaky s 
petržlenom
2. Živánska pochúťka, kyslá uhorka 
3. India: Kuracie ,,BOTI“  v rolke 
 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 21. 5.
Hráškový krém so slaninkou
1. Zabíjačkový tanier
2. Tagliatelle so špenátom a smotanou
3. Kurací gyros, hranolky, zel. obloženie 
Dezert podľa dennej ponuky

Streda: 22. 5.
Kurací vývar s mäsom a mrveničku 
1. Divinový guláš, karlovarská knedľa
2. Žemľovka s tvarohom a jablkami                                                            
3. Morčací steak na gril. zel., varené zemiaky
Dezert podľa dennej ponuky

Štvrtok: 23. 5.
Karfiolový krém s krutónmi
1. Hov.stehno na milánsky spôsob,  zemia-
kové gnocchi
2. Zapek. brokolica, var. zemiaky, čer. repa
3. Kuracie marinované medailóniky, hráš-
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Veď aj Pavol...
V májových dňoch tohto roku boli 
spomienkové oslavy stého výročia 
tragickej smrti najväčšieho Slováka 
generála Milana Rastislava Štefáni-
ka. Pri tejto príležitosti ma zaujala 
otázka: Prečo sa takáto pozornosť 
nevenovala aj v rokoch obdobia 
totalitnej komunistickej diktatúry?  
A nielen to, ale aj skutočnosť, že 
osobnosť velikána Štefánika sa ne-
smela ani spomínať, ba dokonca sa 
museli likvidovať jeho busty či po-
mníky. Žiaľ, bolo tomu tak aj v Považ-
skej Bystrici, kde Štefánikov pomník 
bol vtedajšími vládcami zlikvidova-
ný. Z mnohých pomníkov sa podari-
lo odolať takémuto osudu iba trom 
- vďaka nebojácnosti ľudí zostali na 
svojom mieste pomníky v Predmieri, 
Myjave a Záriečí.

Prekvapila ma však skutočnosť, že 
sa osláv zúčastnili aj niektorí dodnes 
žijúci predstavitelia niekdajšej vlád-
nucej protidemokratickej komuni-
stickej moci. Nemožno to nazvať 
inak, ako absenciou v ich svedomí, 
respektíve pretvárkou. A  čo dodať? 
Žiaľ, aj moju osobnú negatívnu skú-
senosť. Ako učiteľ dejepisu som pre-

Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

INTERNET 
TO.doma

beral tému „Vznik samostatnej ČSR  
v roku 1918“ a v rámci toho som spo-
menul aj meno Štefánik. Ani vo sne 
by ma nenapadlo, aké nepríjemnos-
ti ma za to postihnú. Práve na tejto 
hodine som mal hospitáciu zo stra-
ny zástupkyne riaditeľa školy, agilnej 
členky strany. Dôrazne mi vytkla, že 
som meno Štefánik spomenul. Veď 
ako kvalifikovaný pedagóg musím 
vedieť, že samostatná Českosloven-
ská republika vznikla pod vplyvom 
VOSR a Štefánik práve organizoval 
v Československých légiách aktívny 
boj proti vznikajúcemu sovietske-
mu Rusku. Tento môj „priestupok“ 
riešila aj stranícka organizácia (ja 
som nikdy členom komunistickej 
strany nebol). Na základe toho som 
bol predvolaný pred vedenie školy, 
kde som mal podpísať zápis o ne-
priateľskom postoji voči našej strane 
a vláde. A malo to dôsledok, že mi 
vedenie školy neudelilo súhlas vy-
cestovať s rodinou na dovolenku do 
Juhoslávie a ako jediný člen pedago-
gického zboru som nemal nárok na 
vyplatenie odmeny!

Nuž, naozaj bol Štefánik výraznou 
osobnosťou nášho štátu, keď aj po 
mnohých rokoch po svojej smrti 
dokázal spustiť takúto - moju osobu 
degradujúcu - situáciu. Ako čereš-

ničku na torte môžem považovať vy-
jadrenie kolegu zo zboru a člena ko-
munistickej strany. Už po novembri 
1989 v rámci spomienkovej debaty 
mi povedal: „To nebola chyba strany, 
ale tvoja! Predsa si mal vedieť aká bola 
doba, čo si smel, či nesmel povedať. A 
v súčasnom období aj členovia stra-
ny zmenili svoj názor na Štefánika. 
Ako vzdelaný a veriaci človek by si 
mal vedieť, že aj straníci majú právo 
meniť svoje názory. Veď tak spravil 
už aj Šavol, keď sa z  veľkého nepria-
teľa kresťanstva stal Pavol, v  dnešnej 
cirkvi považovaný za svätého.“ Áno, 
je to pravda. Lenže svätý Pavol svo-
je nové presvedčenie nezmenil ani 
vtedy, keď vedel, že za to zaplatí 
mučeníckou smrťou. A takú zmenu 
urobil iba jedenkrát v živote! Dá sa 
to však povedať aj o tých dnešných 
prezliekačoch kabátov, ktorí tak uro-
bili viackrát, vždy, keď to bolo (podľa 
nich) potrebné, aby neprišli o svojej 
materiálne či iné výhody?

Neberte toto moje vyznanie ako 
nejaký akt pomsty. Píšem tak hlavne 
preto, aby sa občania tiež zamysleli 
nad tým, čo všetko bolo možné v ro-
koch minulých. Lebo nie zbytočne sa 
hovorí: Odpustiť sa dá (či musí?), ale 
zabudnúť nie!

František Macho

Ak máte problém 
s hlodavcami, 
informujte o tom 
mestský úrad
Na základe pripravovanej jar-
nej deratizácie v meste Púchov  
žiadame občanov o spoluprácu 
formou oznámenia miesta vý-
skytu hlodavcov (potkanov) na 
plochách verejnej zelene, sto-
jísk smetných nádob, v zeleni a  
v okolí bytových domov.

Kontakt:
Tel.:  4650 845 
Mobil: 0905 815 376
Mgr. Martina Knížatová, 
odborný referent ŽP, MsÚ Púchov
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VOLÍME KANDIDÁTOV 
ĽS NAŠE SLOVENSKO

MARIÁN MIŠÚNEUROVOĽBY 2019

Objednávateľ: Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko; Nový Svet 5667/63, 97401 Banská Bystrica; IČO: 3612717 
Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 02001 Púchov; IČO: 50648616

              NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA  
        Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica  

 

      
      

 

   
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

N e m o c n i c a  s  p o l i k l i n i k o u  P o v a ž s k á  B y s t r i c a
v  zmysle  zákona č .  552/2003 Z .  z . ,  v  p latnom znení ,

vyhlasuje
výberové  konan ie  na  obsaden ie  pracovnej  poz íc ie

Ekonomický námestník r iaditeľa
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
- preukázaná prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií v dĺžke najmenej 7 rokov,
- vítaná je prax a skúsenosti v oblasti vedenia ekonomickej agendy v zdravotníckom zariadení
  prípadne príspevkových organizácii.
Uchádzač o pracovné miesto musí:
a) byť bezúhonný, 
b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pracovnú pozíciu,
c) ovládať legislatívu v oblasti ekonomiky a financií,
d) byť samostatný, flexibilný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa
    nové veci a pracovať v tíme.
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- prehľad doterajšej praxe,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list.
Základná mzda:  1  200,-  eur
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica
Obálku označiť v ľavom hornom rohu “NEOTVÁRAŤ - VK ekonomický námestník riaditeľa”
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 04. 06. 2019.
Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. 
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Nemocnica
s poliklinikou Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 13. 05. 2019 MUDr. Igor Steiner, MPH

riaditeľ NsP

Telefón
++421 42 432 6914

Fax
++421 42 432 6947

E-mail
sekretariat@nemocnicapb.sk

Internet
www.nsppb.sk

IČO
00610411

MESTO PÚCHOV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy 

Mestského úradu Púchov

Kvalifikačné predpoklady: 
• Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa 
• 5 rokov praxe  vo verejnom sektore    

Znalostné a iné predpoklady: 
• znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
• znalosť zákona č. 311/2001Z. z. Zákonník práce 
• znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
• znalosť zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
• znalosť zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy
• Znalosť VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov 
• Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook )
• Vodičský preukaz skupiny „B“
• znalosť anglického jazyka na používateľskej úrovni

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 
• Profesijný životopis 
• Motivačný list 
• Potvrdenie o dĺžke praxe 
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 
• Koncepciu riadenia oddelenia v rozsahu 2 strán A4
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 
o osobných údajoch  v platnom znení 

Iné výhody: 
• Manažérske a organizačné zručnosti 
• Skúsenosti s riadením kolektívu
• Prax  v oblasti územnej samosprávy 
• Publikačná činnosť v odbore 
• Odolnosť voči stresu, schopnosť teamovej práce 
• Komunikatívnosť, flexibilita , samostatnosť 

Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2019

Výška základnej mzdy : 1000,00 eur/mesiac brutto 

Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť o zarade-
nie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zale-
penej obálke označenej:  „Výberové konanie na vedúceho oddelenia 
organizačného a vnútornej správy  – N E O T V Á R A Ť“
na adresu: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov  020 18 
alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr  
do 11. 6. 2019 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky, oznámené písomnou formou.

JUDr. Katarína Heneková
                  primátorka mesta

Mestská polícia kontroluje platnosť parkovacích kariet
Pracovníci mestskej polície v týchto dňoch až do konca mája venujú zvýšenú 
pozornosť platnosti parkovacích kariet, informoval náčelník Mestskej polície 
v Púchove Mário Martinko. Mestská polícia preto nabáda vodičov a firmy, 
aby si skontrolovali platnosť svojich parkovacích kariet a predišli tak ulože-
niu možnej sankcie. „Tá v prípade neplatnej alebo chýbajúcej parkovacej 
karty môže dosiahnuť výšku až päťdesiat eur,“ uvádza náčelník.
Parkovacie karty si môžete zakúpiť v Púchovskom informačnom centre, kto-
ré sídli v budove divadla na Hoenningovom námestí 2002 (tel. 0908 783 176).

Otváracie hodiny:
Pondelok, utorok:  8:00 – 12:00 a 12:45 – 16:00
Streda:         8:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00
Štvrtok:        8:00 – 12:00 a 12:45 – 16:00
Piatok:         8:00 – 12:00 a 12:45 – 15:00
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Autodráhové modelárstvo

PORSCHE CUP 2019 na autodráhe v Púchove
Stolný tenis

Aktív oddielov a klubov
Športovotechnická komisia Oblastného stolno-

tenisového zväzu pre okresy Púchov, Považská 
Bystrica a Ilava oznamuje, že dňa 23. mája 2019 
(štvrtok) o 16,00 hod. sa v Považskej Bystrici v re-
aštaurácii Študent uskutoční aktív klubov  5., 6., 7. 
a 8. ligy mužov. 

Na programe bude vyhodnotenie súťažného 
ročníka 2018/2019 a príprava súťažného ročníka 
2019/2020. Žiadame o účasť všetkých vedúcich 
oddielov/klubov a zároveň aj nových zástupcov 
oddielov, ktorí sa chcú prihlásiť do 8. ligy.

Július Hlubina, predseda ŠTK

Krásne slnečné počasie privítalo v sobotu milovní-
kov behu na 6. ročníku Behu pri Váhu, ktorý organi-
zuje Klub bežcov a priateľov športu v Púchove.

Dokopy 147 bežcov si priplo na tričko štartovné 
číslo. Z toho 68 detí si zmeralo svoje sily v detských 
behoch v 16 kategóriách. Ocenené boli všetky deti 
sladkosťami, džúsikmi, no tie najrýchlejšie sa pýšili 
tričkom s logom behu, medailou a vecnou cenou. Na 
hlavný 6 km beh sa postavilo 47 mužov v 6 kategóri-
ách a 32 žien v 4 vekových kategóriách. 

Najmenším a najmladším účastníkom behu na 6 km 
trati bol 6-ročný Teodorko Ďurajka zo Sverepca, ktorý 
zabehol túto trať za 40 minút. Najstarším bežcom bol 
71-ročný František Pagáč z Lednických Rovní, ktorý 
dobehol s časom 43 minút. Obidvaja boli odmene-

ní peknými cenami. Celkom najstarším účastníkom 
podujatia bol pán Andrej Kusenda z Lysej pod Maky-
tou, ktorý vo svojom úctyhodnom veku 82 rokov za 
pomoci turistických paličiek zvládol 3 km okruh trate 
tesne pod 30 minút.

Najrýchlejšími bežcami a absolútnymi víťazmi boli 
aj tento rok Iveta Hulvátová z Dubnice, ktorej výsled-
ný čas bol 23,48 minút a Ján Križák s rekordným ča-
som 19,56 minút, ktorí si zároveň obhájili prvenstvo 
z minulého ročníka. Okrem toho, že stáli na najvyš-
ších víťazných stupňoch, získali aj ďalšie darčeky od 
sponzorov. 

Na trati 6. ročníka, ktorá viedla krásnym prostredím 
popri Odhánkach, sme mohli vidieť bežcov nielen z 
Púchova, ale aj z Dubnice, Lysej, Galanty, Pov. Bystri-

ce, Starej Bystrice, Čadce, Žiliny a Liptovského Miku-
láša. Objavili sa aj noví rekreační bežci, pre niektorých 
z nich to bol ich prvý naozajstný a úspešný pretek.

Ocenení boli prví traja v každej kategórii pohármi, 
taškami s logom klubu, vecnými cenami a pestrými 
čelenkami s logom preteku. Po dobehnutí v cieli si 
každý zaslúžil a pochutil na bohatom občerstvení 
(obložené misy, radler, ovocie, orechové záviny).Teší 
nás a vážime si každého bežca, ktorý štartoval na 6. 
ročníku Behu pri Váhu. 

Ďakujeme všetkým za krásne športové výkony, za 
príjemnú, priateľskú atmosféru. Srdečná vďaka mé-
diám za ich čas, ktorý si našli, sponzorom a priateľom 
za pomoc. 

D. Denešová, KBPŠ Púchov

Traťový rekord J. Križáka na 6. ročníku Behu okolo Váhu

Spolupráca Modelárskeho klubu Púchov s kolegami 
z moravského klubu MK Zubří trvá už od roku 2004 a 
15 rokov organizujeme spoločné preteky. Tentokrát 
sme pre fanúšikov známej značky Porsche pripravili 
seriál štyroch pretekov PORSCHE Carrera Cup - po 
dva preteky v Púchove a dva preteky na autodráhe 
v Zubří. Jazdí sa s autami od firmy Carrera značky
Porsche 911 RSR GT3, Porsche 917K, Porsche OPEN 
a pre deti, ktoré navštevujú automodelárske krúžky, 
je kategória Porsche GT-Ž (sú to autíčka, ktoré si deti 
vyrobili na krúžku). 

Prvé preteky seriálu boli 11. 5. na autodráhe v Pú-
chove. Pretekov sa zúčastnili pretekári z Revúcej, 
Dolného Kubína, Hlohovca, Topoľčian, Hodonína, 
Vsetína, Valašského Meziříčí , Zubří a 
samozrejme domáci z Púchova z Mo-
delárskeho klubu Púchov a Centra voľ-
ného času Včielka Púchov. Preteky začí-
nali povinnou kvalifikáciou s autíčkami
Carrera 911 RSR GT3 a podľa výsledkov 
boli zostavené poradia pretekárov do 
jednotlivých kategórií. Odohrávali sa 
nádherné súboje, či už v strede štartov-
ného poľa, tak aj na prvých pozíciách. 

Zaujímavosťou u týchto kategórií 
je, že autíčka v dvoch kategóriách sú 
technicky skoro totožné. Nepovoľujú 
sa žiadne úpravy pre zvýšenie výkonu 
a tak rozhoduje hlavne technika jazdy, 
zručnosť pretekára a rád by som napí-
sal aj skúsenosti, ale tentoraz „skúsení“ 

starší a vyzretejší pretekári boli porazení mladou ju-
niorskou dravosťou. Kategóriu Porsche RSR GT3 vyh-
ral junior Roman Bednárik z CVČ Púchov, kategóriu 
Porsche 917K vyhral junior Tomáš Urban tak isto z 
CVČ Púchov.

V kategórii GT-Ž, kategória ručne robených áut, 
ktoré si deti vyrábajú v automodelárskych krúžkoch, 
opäť dominoval Bednárik Roman. Mal šťastie, preto-
že preteky viedol Štancel Alexander (tak isto z CVČ 
Púchov), ale pre malú poruchu sa prepadol na tretie 
miesto. Na druhom mieste sa umiestnil Jožo Šiveň, 
ktorý pravidelne podáva veľmi pekné výkony. Druhé 
preteky tohto seriálu budú 29.06.2019 na autodráhe 
v Zubří.             Martin Kumičak ŠTK pripravuje nový ročník 

stolnotenisových súťaží
Športovotechnická komisia Oblastného stol-

notenisového zväzu vypisuje majstrovské súťaže 
družstiev pre súťažný ročník 2019/2020. Novin-
kou v porovnaní s minulou sezónou je, že oblast-
né súťaže sa rozšíria o jednu súťaž – ôsmu ligu. 
Prihlásiť sa do nej môžu nielen družstvá, ktoré 
nemajú  právo štartu v siedmej lige, ale aj nové 
kluby. Družstvá štartujú na náklady svojich oddi-
elov/klubov. Súťažný poplatok je 15 eur za druž-
stvo. Kluby sa musia do súťaží prihlásiť najneskôr 
do 31. júla. Hráčom 6., 7. a 8. ligy stačí oblastná 
registrácia, hráči na súpiskách mužstiev v 5. lige 
musia mať registračné preukazy vydané Sloven-
ským stolnotenisovým zväzom.                              (r)



šport 19šport    19

Krajské a oblastné futbalové súťaže

Futbalisti MŠK Púchov neskórovali tretíkrát v rade

Delegačná listina ObFZ na 26. mája

7. liga muži

TIPOS 3. liga muži

5. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

6. liga muži – 23. kolo o 17.00
Mikušovce – Košecké Podhradie (Pastorek, Kováč), 

Jasenica – Streženice (Migát, Horečný), Pruské – Ko-
šeca (Gago, Kapila), Bolešov – Papradno (R, Sklenár), 
Udiča – Tuchyňa (R, Kodajová), Lysá pod Makytou 
– Horná Poruba (R, R), Dolné Kočkovce majú voľno

7. liga muži – 19. kolo o 17.00
Sverepec – Kameničany (Meluch, Jandušík), Visolaje 

– Lednica (Proč, Balušík), Bodiná – Praznov (Koleno, B. 
Mihálik), Dohňany – Šebešťanová (Ďuriš), Dulov – Ko-
lačín (Hriadel), Lazy pod Makytou majú voľno

8. liga muži – 15. kolo o 17.00
Prejta – Fan Club Púchov (R), Dolná Breznica – Vrch-

teplá (Brundza), Tŕstie – Nová Dubnica (Mako), Červe-
ný Kameň – Horovce B (Kováčik), Orlové má voľno

6. liga dorast – 19. kolo o 14.15
Sverepec – Strežnice (Jandušík, Meluch), Pružina 

– Jasenica (Ďuriš, Proč), Horovce – Nová Dubnica 
(Pastorek, Kováčik), Tuchyňa, Dolné Kočkovce a Brv-

nište majú voľno
4. liga starší žiaci SEVER – 15. kolo o 10.30
Pružina – Dolná Mariková (Hriadel), Prečín – Jase-

nica (Horečný), Dohňany – Papradno (Proč), Udiča 
– Domaniža (Brundza), Podmanín – Plevník-Drienové 
(o 13.00 – B. Mihálik)

 4. liga starší žiaci JUH – 19. kolo o 10.30
Nová Dubnica – Košeca (o 10.00 – Kováčik), Ilava 

– Lazy pod Makytou (Kapila), Bolešov – Lednica (Skle-
nár), Dolné Kočkovce – Horná Poruba (Ďuriš), Horov-
ce – Kolačín (Migát)

4. liga mladší žiaci – 11. kolo o 10.30
Ladce – Fan Club Púchov (Meluch), Lysá pod Maky-

tou – Streženice (Vojtík), dohrávky 8. kola: Fan Club 
Púchov – Ladce (21. 5. o 17.30 – R), Streženice – Lysá 
pod Makytou (23. 5. o 17.00 – Ďuriš)

Prípravky MIX U11 – 5. a 11. kolo
O 1. – 8. miesto, 25. 5. o 10.00 a 11.00
Ilava – Domaniža (Meluch), Domaniža – Plevník-

-Drienové (o 14.00 a 15.00 – B. Mihálik), Horovce 
– Fan Club Púchov (o 16.00 a 17.00 – R), Dubnica nad 
Váhom B – Prečín (v nedeľu o 13.30 a 14.30 – R)

O 9. – 16. miesto, 25. 5. o 10.00 a 11.00
Bolešov – Kvašov (R), Kolačín – Sverepec (Kováčik), 

Mikušovce – Brvnište (Kapila), Podmanín – Šebešťa-
nová (B. Mihálik)

O 17. – 24. miesto, 25. 5. o 10.00 a 11.00
Košeca – Pruské (23. 5. o 16.00 a 17.00 – Škrovánek), 

Horná Poruba – Visolaje (Kodajová), Lednické Rovne 
– Udiča (o 14.30 a 15.30 – Ďuriš), Praznov – Dolná 
Mariková (26. 5. o 14.00 a 15.00 – Janek), dohrávka 
2. a 8. kola: Lednické Rovne – Košeca (20. 5. o 16.30 
a 17.30 – R)

Prípravky MIX U10
Skupina B – 5. a 20. kolo o 10.00 a 11.00 
Domaniža – Považská Bystrica B (24. 5. o 17.00 a 

18.00 – Horečný), Plevník-Drienové – Ilava (Koleno)

6. liga dorast
18. kolo:
Streženice – Nová Dubnica 0:1, Tuchyňa – Horovce 
2:3, Sverepec – Pružina, Brvnište malo voľno
1. N. Dubnica 14 9 3 2 45:22 30
2. Pružina 13 9 0 4 46:11 27
3. Brvnište 13 8 0 5 40:24 24
4. Streženice 13 7 1 5 29:21 22
5. D. Kočkovce 12 6 2 4 24:32 20
6. Sverepec 13 5 2 6 41:43 17
7. Jasenica 12 4 2 6 26:31 14
8. Tuchyňa 14 4 1 9 33:57 13
9. Horovce 14 1 1 12 19:62 4

18. kolo:
Kameničany – Kolačín 1:2, Šebešťanová – Dulov 5:0, 

22. kolo: K. Podhradie – Horná Poruba 1:0 (1:0), Mu-
tala, Tuchyňa – Lysá pod Makytou 5:0 (1:0), Adamovic 
2, Štefula 2, Filo, Papradno – Udiča 2:1 (0:0), J. Galko 
2 – Zubek, Košeca – Bolešov 3:0 (2:0), Mihálik, J. Pal-
ček, K. Škrapko (pk), Streženice – Dolné Kočkovce 2:0 
(2:0), Miloš Šesták, Lamžo, Mikušovce – Jasenica 8:3 
(4:1), Gašpárek 3, Cyprian, Sameš, M. Pagáč, Mojto, 
Kristín – Borčický, Martin Pavlík, Adamík
1. Košeca 20 13 3 4 46:17 42
2. H. Poruba 20 13 2 5 47:21 41
3. Tuchyňa 20 11 5 4 44:24 38
4. Streženice 21 9 6 6 38:28 33
5. Pruské 20 9 5 6 52:33 32
6. D. Kočkovce 21 9 3 9 51:34 30
7. Udiča 20 9 0 11 35:43 27
8. Mikušovce 21 7 4 10 43:42 25
9. Papradno 20 6 5 9 25:45 23
10. Jasenica 21 7 2 12 36:62 23
11. K. Podhradie 20 5 6 9 22:46 21
12. Bolešov 20 5 4 11 20:39 19
13. Lysá 20 5 3 12 31:56 18

26. kolo:  Spartak Kvašov – Zemianske Kostoľany 2:0 
(1:0), Bariak, Kováč, Dolné Vestenice – Podolie 7:0, 

26. kolo:

Galanta – MŠK Púchov 1:0 (0:0)
Gól: 63. Iheme
ŽK: Iheme, Bartal – Riška, rozhodovali Bartko, Krivo-
šík, Haring, 140 divákov
Púchovčania ani v treťom zápase v rade nedokázali 
prekonať súperovho brankára a po nešťastnej prehre 
najtesnejším rozdielom strácajú na vedúcu Belušu už 
osem bodov.
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Michlík, Kr-
čula, Kopiš (66. Tlacháč), Šulek, J. Pilát, Martinko (78. 
Ozimý), Vanák (69. D. Pilný), Martinček, Brezničan, 
tréner Eduard Pagáč
Ostatné výsledky 26. kola: Nitra B – Beluša 1:4 (0:4), 
Pajer – Gorelka 2, Cisár, Hrenák, Považská Bystrica 
– Trnava B 2:1, Zlaté Moravce/Vráble B – Nové Zámky 
5:2, Gabčíkovo – Nové Mesto nad Váhom 4:0, Veľké 
Ludince – Kalná nad Hronom 1:1, Malženice – Šaľa 
2:3, Lednické Rovne mali voľno
1.Beluša 26 16 6 4 45:19 54
2.Malženice 25 15 1 9 55:25 46
3.MŠK Púchov 25 12 10 3 36:20 46
4.Nitra B 26 14 4 8 47:32 46
5.Gabčíkovo 24 11 5 8 42:29 38
6.Trnava B 24 11 5 8 43:33 38
7.Šaľa 25 10 6 9 42:32 36
8.P. Bystrica 26 11 3 12 42:38 36
9.L. Rovne 25 8 10 7 29:29 34
10.Kalná 25 10 4 11 26:37 34
11.Zl. Moravce B 25 7 9 9 31:36 30
12.V. Ludince 25 6 7 12 25:37 25
13.Galanta 25 6 6 13 27:40 24
14.Nové Mesto 25 5 9 11 19:36 24
15.Nové Zámky 25 3 1 21 17:83 10
Program 27. kola: MŠK Púchov – Družstevník Veľké 
Ludince (25. 5. O 17.00), Kalná nad Hronom – Gabčí-
kovo, Nové Mesto nad Váhom – Zlaté Moravce/Vráble 
B, Nové Zámky – Trnava B, Nitra B – Považská Bystrica, 
Lednické Rovne – Malženice, Šaľa – Galanta

14. kolo:
Nová Dubnica – Červený Kameň 6:0, Fan Club Púchov 
– Horovce B 11:1 (5:0), Hriadel 3, Kresánek 2, Klučka 2, 
Bodorík 2, Štefanec, Briatka – Karas, Vrchteplá – Tŕstie 
1:0, Orlové – Dolná Breznica 2:1 (2:0), Vaštík, Vicena 
- Jambor, Prejta mala voľno
1. N. Dubnica 13 13 0 0 88:8 39
2. Tŕstie 12 7 3 2 28:13 24
3. Vrchteplá 13 7 3 3 38:33 24
4. Prejta 12 7 2 3 36:23 23
5. FC Púchov 12 5 0 7 26:36 15
6. Č. Kameň 12 3 2 7 21:39 11
7. D. Breznica 12 2 3 7 18:29 9
8. Orlové 13 3 0 10 20:53 9
9. Horovce B 13 2 1 10 19:60 7

Praznov – Dohňany 4:0, Lednica – Bodiná 8:1 (3:1), 
Bezák 4, Ježo 2, Novosád, Ilavský – Uhlárik, Lazy pod 
Makytou – Visolaje 0:3 (0:2), Kujaník 3, Sverepec mal 
voľno
1. Visolaje 16 11 4 1 49:13 37
2. Sverepec 16 9 3 4 28:14 30
3. Šebešťanová 17 9 2 6 50:22 29
4. Kameničany 16 9 1 6 43:39 28
5. Lednica 17 8 1 8 37:46 25
6. Dohňany 15 7 3 5 31:22 24
7. Kolačín 16 7 1 8 35:36 22
8. Lazy 17 6 3 8 41:36 21
9. Dulov 16 5 4 7 21:34 19
10. Praznov 16 5 0 11 36:55 15
11. Bodiná 16 1 2 13 19:73 5

Brvnište – Kanianka 2:0, Trenčianska Turná – Cígeľ 
0:3, Ladce – Veľké Uherce 0:0, Podmanín – Chochol-
ná-Velčice 0:0, Uhrovec – Veľká Hradná 0:0, Plevník-
-Drienové mal voľno
1. Brvnište 25 17 4 4 52:22 55
2. D. Vestenice 24 17 2 5 59:23 53
3. Kvašov 24 16 5 3 50:22 53
4. Cígeľ 25 15 5 5 57:25 50
5. Uhrovec 24 13 6 5 59:35 45
6. Veľké Uherce 25 10 7 8 35:29 37
7. Z. Kostoľany 24 10 6 8 39:26 36
8. Podmanín 24 10 6 8 46:39 36
9. Ladce 24 8 5 11 36:41 29
10. Chocholná 24 7 3 14 27:44 24
11. Tr. Turná 24 6 4 14 36:64 22
12. Plevník 24 5 6 13 33:57 21
13. V. Hradná 24 5 3 16 22:69 18
14. Podolie 24 3 8 13 19:51 17
15. Kanianka 25 2 6 17 22:45 12
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Volejbalisti ZŠ Gorazdova si vybojovali 
postup na M SR v troch kategóriách

2. liga starší dorat

2. liga mladší dorat

Volejbal

Postup mladých volejbalistov na M SR
V nedeľu 12. 5. sa na domácej pôde v Športovej 

hale v Púchove uskutočnilo záverečné kolo v aktuál-
nej sezóne 2018/2019 v kategórií MIDI (štvorkový), v 
ktorých sa predstavili naše obidve družstvá Púchov 
A, Púchov B proti súperom z Komárna a Nitry. 

Po suverénnych a víťazných výkonoch v celej se-
zóne, si naše družstvo Púchova A pripísalo posledné 
dve víťazstvá, keď v oboch zápasoch dokázalo zvíťa-
ziť v pomere 2:0 a dokázalo sa prebojovať z 1. miesta 
na záverečné majstrovstvá Slovenska, ktoré sa usku-
točnia 1.- 2. júna v Starej Ľubovni. 

Súčasne na druhom ihrisku prebiehali súboje med-
zi našimi chlapcami z družstva Púchov B, kde po veľ-
mi tesnom výkone podľahli Komárnu 1:2 v tajbrejku. 
Následne v poslednom súťažnom zápase sezóny 
2018/2019 proti Nitre vyhrali po kolektívnom výkone 
2:1. 

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu VO 1970 
MŠK Púchov a Mesta Púchov v sezóne 2018/2019 

a zároveň im držíme palce na záverečnom turnaji 
Majstrovstiev Slovenska v Starej Ľubovni.

Hráči: Mazák M., Križák M., Martikáň P., Šedivý J., 
Janoško Š., Žiačik Š., Žiačik S., Kováč J., Galánek Z., 
Prokop R., Kapustinec M.                    

Dňa 11. 5.  sa uskutočnilo posledné kolo v kate-
górií MINI (trojkový) v skupine o 5 - 7. miesto. Naše 
najmladšie družstvo Púchov C sa predstavilo na sú-
perovej pôde z Komárna, kde domácich porazili po 
kolektívnom výkone 2:0. V poslednom zápase sezó-
ny si zmeralo sily proti Nitre A, kde taktiež po veľmi 
pekných výmenách nedalo súperovi šancu a zvíťazi-
lo 2:0. V skupine o 5 - 7. miesto naši hráči z mužstva 
Púchov  C skončili na 5. mieste. Chlapcom ďakujeme 
za celosezónnu reprezentáciu VO 1970 MŠK Púchov 
a mesta Púchov. 

Hráči: Galánek Z., Vozár M., Struhár J., Kaňka P., Kaň-
ka Pa., Klobučník F., tréneri: Pecho M., Dvorský M.

                      (r)

Mladí púchovskí volejbalisti postúpili na záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska.

V tomto školskom roku 2018/19 sme sa prebojovali 
na školské M SR vo volejbale vo všetkých troch ka-
tegóriách. Minulý týždeň sa v dňoch 9. a 10. mája v 
Prešove konali prvé, a to vo volejbale starších žiakov 
(roč. nar. 2003 a mladší). 

Konečný výsledok môže byť pre laika neuspokojivý, 
keďže sme po minuloročnom titule tentokrát obsadi-
li „iba“ štvrté miesto. Avšak po generačnej obmene, 
keď sa takmer kompletne zmenila základná šestka, 
sme nemali veľké očakávania, keďže väčšina druž-
stva tvorili ôsmaci, ktorí sa ukážu v plnej sile až na 
ďalší školský rok. 

V základnej skupine sa nám síce prvý hrací deň po-
darilo skončiť na prvom mieste, žiaľ na druhý deň, 
sme podľahli 2:1 neskoršiemu víťazovi celých MSR, 
družstvu zo Žiliny, čo nám stoplo finálové ambície.
V boji o bronzovú medailu sme podľahli družstvu 

zo Slovenskej Ľupče, ktorá prehrala s družstvom zo 
Svidníka a oplatila nám prehru z predošlého dňa, 
opäť 2:1, a tým sme skončili na konečnom štvrtom 
mieste.

Bol to asi najvyrovnanejší boj vo finálovej štvorici,
keď mohlo zvíťaziť ktorékoľvek družstvo, lebo zápasy 
boli mimoriadne dramatické. Keď však zoberieme do 
úvahy vekovú skladbu družstva a žiaľ aj mierne slab-
ší výkon (počas druhého hracieho dňa), bolo naše 
umiestnenie adekvátne a určite nie je sklamaním.

ZŠ Gorazdova reprezentovali: Alexej Maslák, Stani-
slav Cíbik, Marek Pivko, Jakub Jurovčík, Tobias Med-
ňanský, Mário Mazák, Martin Kapustinec, Zachariáš 
Galánek, Max a Zak Moravčíkovci a Dávid Trnka. Tiež 
však Vladimír Mušák, ktorého výkon nám chýbal, 
keďže sa zranil tesne pred MSR.

Ivan Štefko

Skupina o umiestnenie - 6. kolo: MŠK Púchov 
– Malacky 3:1 (2:0), Svorada 2, Brezina – Lipták, To-
poľčany – Prievidza 2:2, Komárno – N. Zámky 4:2, P. 
Bystrica – Trnava 1:1
1. Komárno 14 9 2 3 39:23 29
2. MŠK Púchov 14 9 1 4 49:24 28
3. Trnava 14 7 4 3 38:14 25
4. Domino 13 8 1 4 40:27 25
5. Prievidza 14 6 4 4 22:12 22
6. Nové Zámky 14 5 3 6 28:26 18
7. P. Bystrica 14 5 3 6 20:27 18
8. Topoľčany 14 3 3 8 19:59 12
9. Rača 13 3 2 8 18:39 11
10. Malacky 14 2 1 11 15:37 7
Skupina o postup - 6. kolo: Petržalka – Šamorín 4:0, 
Zlaté Moravce – Karlova Ves 3:1, Piešťany – Myjava 
2:1, Skalica – Dubnica 1:0, Inter – Gabčíkovo 4:0
1. Petržalka 14 11 3 0 44:8 36
2. Dubnica 14 9 2 3 40:16 29
3. Myjava 14 8 0 6 28:21 24
4. Skalica 14 6 1 7 23:31 19
5. Inter 14 5 3 6 22:24 18
6. Gabčíkovo 14 6 0 8 23:42 18
7. Zl. Moravce 14 4 5 5 28:26 17
8. Piešťany 13 4 3 6 22:31 15
9. Šamorín 14 3 2 9 19:36 11
10. Karlova Ves 13 2 3 8 18:32 9

Skupina o umiestnenie - 6. kolo: MŠK Púchov – 
Malacky 0:1 (0:1), Zachar, Topoľčany – Prievidza 2:1, 
Komárno – N. Zámky 4:1, P. Bystrica – Trnava 0:4
1. Trnava 13 13 0 0 54:3 39
2. Domino 13 9 0 4 44:11 27
3. Komárno 14 8 2 4 43:33 26
4. MŠK Púchov 14 6 2 6 21:22 20
5. Malacky 14 6 1 7 26:29 19
6. Prievidza 14 6 1 7 24:27 19
7. N. Zámky 14 6 1 7 23:33 19
8. Topoľčany 14 5 1 8 18:31 16
9. Rača 13 4 1 8 13:40 13
10. P. Bystrica  13 0 1 12 5:42 1
Skupina o postup - 6. kolo: Petržalka – Šamorín 0:0, 
Zl. Moravce – Karlova Ves 4:2, Piešťany – Myjava 0:2, 
Skalica – Dubnica 1:4, Inter – Gabčíkovo 2:0
1. Zl. Moravce 14 9 2 3 32:14 29
2. Petržalka 14 8 3 3 25:15 27
3. Myjava 14 9 0 5 24:14 27
4. Dubnica 14 6 3 5 27:17 21
5. Inter 14 7 0 7 21:25 21
6. Gabčíkovo 14 6 3 5 15:19 21
7. Skalica 14 6 2 6 26:27 20
8. Šamorín 14 3 4 7 11:24 13
9. Karlova Ves 13 3 3 7 24:28 12
10. Piešťany 13 1 2 10 10:32 5

Cyklotrialový klub Záriečie usporiada v so-
botu 25. mája v areáli tamojšej základnej 
školy Slovenské hry mládeže a Slovenský po-
hár v cyklotriale. Súťažiť sa bude v kategóriách 
Promesa, Poussin,  Benjamin, Minime, Cadet, Se-
nior, Elite a Elite women. Ako informovala hlavná 
organizátorka podujatia Anna Šidlíková, súčasťou 
podujatia bude aj propagačná jazda pre radosť. 
Deti si budú  môcť nesúťažne vyskúšať jazdu v 
samostatných cyklotrialových sekciách za malú 
odmenu. Podmienkou je prilba. Bicykel – vlastný, 
alebo požičia usporiadateľ. 

Štart kategórií Promesa, Poussin,  Benjamin, Mi-
nime, Cadet je o 9.00 hodine, ostatné kategórie 
odštartujú o 13.30 hodine.              (r)  

CYKLOTRIAL

u
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Výsledkový servis futbalových súťaží žiakov

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Prípravky MIX U11

1. liga starší žiaci 

1. liga mladší žiaci 

Prípravky MIX U10

4. liga starší žiaci SEVER

4. liga starší žiaci JUH

Skupina o 1. – 8. miesto
4. kolo: 
Domaniža – Ilava 2:1, Prečín – Beluša 0:2 (0:0), Zaťko, 
Čamaj, Fan Club Púchov – Dubnica B 4:2 (3:0), Dovi-
čin 2, Bednár, Pšenka – Prikryl, Štěpán, Plevník-Drie-
nové – Horovce 2:2 (1:1), Tomaník, Vrabec – Janíček, 
Strýček
10. kolo: 
Domaniža – Ilava 3:1, Prečín – Beluša 2:0, Fan Club 
Púchov – Dubnica nad Váhom B 2:0 (1:0), Bednár 2, 
Plevník-Drienové – Horovce 3:3 (1:2), Vrabec 2, Hala-
dej – Janíček 3
1. FC Púchov 10 8 0 2 39:22 24
2. Domaniža 10 7 1 2 32:14 22
3. Dubnica B 10 6 2 2 53:13 20
4. Ilava 10 6 1 3 38:15 19
5. Horovce 10 3 2 5 16:25 11
6. Plevník 10 1 5 4 14:47 8
7. Prečín 10 1 2 7 10:41 5
8. Beluša 10 1 1 8 11:36 4
Skupina o 9. – 16. miesto
4. kolo: 
Brvnište – Kolačín 0:8, Sverepec – Kvašov 0:1 (0:1), 
Duchoň, Podmanín – Bolešov – odložené na 8. 6.
10. kolo:  Brvnište – Kolačín 1:6, Sverepec – Kvašov 
2:1 (0:1), Križan, Tretinár – Geregová, Podmanín – Bo-
lešov – odložené na 8. 6.
1. Kolačín 10 10 0 0 55:6 30
2. Mikušovce 8 6 0 2 49:10 18
3. Sverepec 8 5 1 2 18:11 16
4. Kvašov 10 4 2 4 20:15 14
5. Brvnište 8 2 3 3 20:25 9
6. Šebešťanová 8 2 3 3 12:17 9
7. Bolešov 8 0 1 7 6:57 1
8. Podmanín 8 0 0 8 3:42 0

U13
Skupina o umiestnenie
5. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:1 (2:0), 
Javorský 2, Jenčo – Vričan, Karlova Ves – Domino 7:1, 
Levice – Senica 0:9, Zlaté Moravce/Vráble – Skalica 
5:1
1. Domino 12 8 3 1 36:14 27
2. Zl. Moravce 12 8 2 2 47:16 26
3. Senica 12 7 1 4 46:20 22
4. Inter 11 5 4 2 32:15 19
5. Karlova Ves 10 5 1 4 33:19 16
6. MŠK Púchov 12 5 0 7 36:32 15
7. Skalica 11 2 0 9 18:52 6
8. Levice 12 0 1 11 11:91 1
Skupina o titul
5. kolo: Nitra – Prievidza 8:0, Slovan – Trnava 2:2, 
Trenčín – Petržalka 7:1, Dubnica – Dunajská Streda 

4:2
1. Trenčín 12 10 1 1 53:15 31
2. Slovan 12 9 2 1 41:14 29
3. Nitra 12 9 0 3 49:25 27
4. Petržalka 12 5 1 6 24:38 16
5. Trnava 12 3 3 6 31:34 12
6. D. Streda 12 2 3 7 19:35 9
7. Dubnica 12 2 2 8 21:41 8
8. Prievidza 12 1 2 9 18:54 5
U12
Skupina o umiestnenie
5. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 8:0, Karlova 
Ves – Domino 9:4, Levice – Senica 1:4, Zlaté Moravce/
Vráble – Skalica 9:5
1. Inter 11 10 0 1 151:23 30
2. Karlova Ves 10 10 0 0 157:39 30
3. Zl. Moravce 12 7 0 5 109:107 21
4. MŠK Púchov 12 6 1 5 102:106 19
5. Domino 12 6 0 6 90:93 18
6. Senica 12 3 0 9 57:110 9
7. Skalica 11 2 1 8 55:146 7
8. Levice 12 1 0 11 51:148 3
Skupina o titul
5. kolo: Nitra – Prievidza 30:8, Slovan – Trnava 5:7, 
Trenčín – Petržalka 18:7, Dubnica – Dunajská Streda 
6:19
1. Slovan 12 11 0 1 223:60 33
2. Trnava 12 10 0 2 235:41 30
3. Trenčín 12 8 0 4 187:71 24
4. Nitra 12 8 0 4 200:86 24
5. Petržalka 12 6 0 6 121:131 18
6. D. Streda 12 4 0 8 117:191 12
7. Prievidza 12 1 0 11 97:249 3
8. Dubnica 12 0 0 12 50:401 0

U15
Skupina o umiestnenie
5. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 3:1 (2:1), Mynář 
2, Porubčan – Hološka, Levice – Zlaté Moravce/Vráble 
0:1, Karlova Ves – Petržalka 0:3, Dubnica nad Váhom 
– Domino 2:0
1. Senica 14 13 1 0 47:10 40
2. Petržalka 14 12 0 2 52:7 36
3. Zl. Moravce 15 8 2 5 27:15 26
4. Dubnica 15 8 2 5 23:12 26
5. MŠK Púchov 14 6 1 7 24:25 19
6. Karlova Ves 14 4 4 6 23:28 16
7. Skalica 14 4 3 7 18:30 15
8. Prievidza 13 4 2 7 20:32 14
9. Domino 15 2 4 9 12:36 10
10. Levice 14 0 1 13 6:57 1
Skupina o titul
6. kolo: Trenčín – Slovan 2:0, Inter – Nitra 3:4, Trnava 
– Dunajská Streda 2:1
1. Trenčín 6 4 2 0 12:3 14
2. D. Streda 6 4 0 2 16:9 12
3. Trnava 6 3 1 2 13:11 10
4. Slovan 6 2 2 2 15:12 8
5. Nitra 6 2 0 4 9:17 6
6. Inter 6 0 1 5 5:18 1
U14
Skupina o umiestnenie
5. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 1:1 (0:0), Jan-
ček – Ravas, Levice – Zlaté Moravce/Vráble 2:3, Karlo-
va Ves – Petržalka 1:1, Dubnica nad Váhom – Domino 
0:9, Prievidza – Senica 1:2
1. Domino 15 10 3 2 44:18 33
2. Petržalka 14 10 2 2 43:10 32
3. Skalica 14 9 1 4 34:19 28
4. Karlova Ves 14 7 4 3 32:13 25
5. MŠK Púchov 14 6 5 3 28:13 23
6. Levice 14 5 4 5 25:24 19
7. Senica 15 5 3 7 16:25 18
8. Prievidza 14 4 4 6 19:31 16
9. Zl. Moravce 15 3 0 12 17:41 9
10. Dubnica 15 0 0 15 9:73 0
Skupina o postup
5. kolo: Trenčín – Slovan Bratislava 1:2, Inter Bratislava 
– Nitra 1:3
1. Trenčín 6 4 1 1 17:5 13
2. Slovan 6 4 1 1 14:6 13
3. Nitra 6 3 2 1 13:10 11
4. D. Streda 5 3 0 2 13:10 9
5. Trnava 5 1 0 4 1:11 3
6. Inter 6 0 0 6 3:19 0 Skupina B: 

18. kolo: Plevník-Drienové – Domaniža 2:5, Ladce 
– Ilava 1:10, Považská Bystrica B mala voľno
1. Ilava 14 13 0 1 123:14 39
2. Domaniža 14 10 1 3 71:37 31
3. P. Bystrica B 14 7 1 6 45:57 22
4. Ladce 16 5 0 11 37:97 15
5. Plevník 14 0 0 14 15:86 0
Skupina A
12. kolo: MŠK Púchov B – Praznov 4:1 (1:1), Loffler
2, Máček, Potáč – Kostelanský, Prečín – Fan Club Pú-
chov 2:0
Konečná tabuľka
1. Prečín 12 9 2 1 30:12 29
2. FC Púchov 12 4 3 5 17:14 15
3. Praznov 12 3 4 5 11:21 13
4. MŠK Púchov B 12 3 1 8 13:24 10

18. kolo: 
Košeca – Bolešov 3:0, Beluša – Ilava 8:2 (6:1), Kačmarik 
3, Synák 3, Kačenka, Hošták – Novosád, Bagín, Košec-
ké Podhradie – Kolačín 0:5, Horná Poruba – Horovce 
2:4 (2:2), Marcišin 2 – J. F. Cíbik 2, Martinko, Pekar, 
Lednica – Dolné Kočkovce 7:1 (5:0), Matúš 5, Herák, 
Červený – Kohutiar
1. Beluša 19 17 1 1 167:15 52
2. Lazy 18 16 0 2 99:13 48
3. Lednica 18 15 0 3 121:20 45
4. Košeca 18 13 2 3 77:19 41
5. Ilava 18 8 3 7 40:54 27
6. D. Kočkovce 18 8 1 9 51:41 25
7. Kolačín 18 8 0 10 31:52 24
8. N. Dubnica 17 5 3 9 40:54 18
9. Bolešov 18 5 3 10 42:95 18
10. Horovce 18 5 0 13 23:76 15
11. DK. Podhradie 20 1 1 18 15:136 4
12. H. Poruba 18 1 0 17 10:141 3

14. kolo: 
Dolná Mariková – Plevník-Drienové 1:2, Domaniža 
– Podmanín 5:2, Papradno – Udiča 14:0, Jasenica 
– Dohňany 32:0, Pružina – Prečín 4:6
1. Plevník 13 10 0 3 68:11 30
2. Jasenica 14 9 1 4 78:20 28
3. Papradno 14 9 1 4 74:33 28
4. Domaniža 14 8 2 4 81:24 26
5. D. Mariková 13 8 2 3 66:33 26
6. Podmanín 14 7 1 6 62:40 22
7. Udiča 14 5 1 8 39:75 16
8. Prečín 14 4 2 8 42:63 14
9. Pružina 14 3 2 9 51:62 11
10. Dohňany 14 0 0 14 6:206 0

4. liga mladší žiaci
10. kolo:
Ladce – Lysá pod Makytou 7:3 (2:1), Čemeš 3, Koyš, 
Čechutý, Nagy, Bielik – Janíčková, Koleno, Satinová, 
Fan Club Púchov – Streženice 4:2 (2:1), Bednár 2, Cab-
úková, vlastný – Suder, Mikas
1. FC Púchov 8 5 2 1 19:12 17
2. Lysá 8 3 2 3 23:20 11
3. Streženice 9 3 2 4 14:15 11
4. Ladce 9 3 0 6 19:28 9
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
     Predám záhradu v oblasti Potôčky – druhá rada, 
360 m². S terasovou úpravou, drevený záhradný 
domček s príslušenstvom. Tel. 0903 596 606.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá kuchárku/po-
mocnú silu na TPP. Najlepšie vyučenú alebo s pra-
xou v odbore. Benefity: strava, pitný režim, odme-
ny. Mzda: od 3 €/hod. Tel. 0918 855 760. Volať len 
v prípade vážneho záujmu.

• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú 
predavačku do butiku s dámskou módou, ktorú 
baví práca s ľuďmi. Vítaná je aj vitálna dôchod-
kyňa, príp. inv. dôch. Môže byť aj brigádne. Bližšie 
info na tel. 0904 839 821.
• Prijmem vodiča do taxislužby. Práca vhodná tiež 
pre ZŤP. Výhoda je karta vodiča Taxi. Tel. 0908 874 
874, info@sbtaxi.sk.
• CK Riatour prijme brigádničku na letnú se-
zónu 2019. Podmienky: študent USV, dobrá 
znalosť práce s PC, Excel, Word, samostatnosť, 
zodpovedný prístup, príjemné vystupovanie 
a komunikácia s klientom. Žiadosti posielajte 
do 31. 5. 2019 na adresu: riatour@riatourck.sk.
• Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme do za- 
mestnania pracovníka na pozíciu: Zámočník – 
vodič VZV W1, W2. Vyučenie v odbore a prax je 
výhodou. Základná mesačná zložka mzdy 600 
eur (ranná smena, stravovanie vo vlastnom stra-
vovacom zariadení, nadštandardné úrazové pois-
tenie pri výkone práce aj mimo nej, dovolenkový 
príplatok, vianočný príplatok, odmeny za kvalitu 
a dodržanie termínov, seriózny prístup). Len se-
riózni záujemci. Kontakt: 0908 787 135, goms@
goms.sk.
• Spoločnosť ODEMA prijme do plného pracovné-
ho pomeru vyučenú krajčírku (nástupný plat 520 
€ brutto). Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu 
so životopisom môžete posielať poštou na adre-
su: Alena Benešová – ODEMA, Nábrežie slobody 
795/2, Púchov 020 01, e–mailom na: sekretariat@
odema.sk, alebo priniesť osobne. Kontaktná oso-
ba: p. Húževková: 0917 836 122.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka. Tel. 0944 050 777.

SLUŽBY
• Prerábky bytových jadier, domov a kúpeľní. Tel. 
0940 731 972.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2019. RENOVÁCIA
modernou nemeckou technológiou vám ponúka
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše 
staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské 
linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

SPOMIENKA
Čas plynie a smútok 
ostáva v našich srdciach. 
Dňa 23. 5. 2019 si pripo-
míname 30. výročie, čo 
nás opustila naša drahá 
mama, babka a prabab-
ka Irena LUHOVÁ. 
S láskou a úctou spomí-

na smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba  
z našich sŕdc nikdy nevy-
mizne. 
Dňa 18. 5. 2019 uply-
nulo 16 rokov, čo nás 
navždy opustil Ladislav 
POKOJ. 

S láskou spomínajú manželka Oľga, dcéry Marcela 
a Viera, vnúčatá Tomáš s rodinou, Soňa, Barbora, 

pravnúčik Dominik Peter a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 15. 5. 2019 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
čo nás opustil náš milo-
vaný syn Martin 
HORČIČÁK z Púchova. 
S láskou spomínajú ro-
dičia a sestra s rodinou.  
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas neúprosne beží a ne-
vráti čo vzal. 
Dňa 25. 5. 2019 si pri-
pomíname 5. výročie čo 
nás opustil otec, dedko a 
pradedko 
Jaroslav HRIADEL. 

S láskou spomínajú synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet Ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami. 
19. mája 2019 sme si 
pripomenuli nedožité 
87. narodeniny láska-
vej a starostlivej mamy, 
babky a prababky Otílie 
MARKOVEJ z Horných 
Kočkoviec. 

S láskou a vďakou spomínajú dcéra, synovia, 
vnukovia, pravnuci. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 29. 5. 2019 si pri-
pomenieme 8. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a 
pradedka Štefana 
PUŠKÁRA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a syn.

SPOMIENKA
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami. 
Dňa 11. 5. 2019 sme si 
pripomenuli 8. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca a dedka Michala 
MAJOROŠA.

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Hoci ste odišli, ale v mysli a v našich srdciach 
stále zostanete. 
Dňa 22. marca 2019 sme si pripomenuli 15. vý-
ročie smrti nášho otca, dedka a svokra Ivana 
KRUŽÍKA a dňa 24. mája si pripomenieme 3. 
výročie smrti našej mami, babky a svokry Júlie 
KRUŽÍKOVEJ. 

S láskou a úctou spomína syn s manželkou 
a deťmi. 

SPOMIENKA
Dňa 16. 5. 2019 sme si 
pripomenuli 11. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka 
JUDr. Emila ONDRÍCIHO. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou spomína 
manželka, synovia, dcéry, vnuci a vnučky. 
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STRATY - NÁLEZY
• Našli sa dioptrické okuliare na lavičke oproti mes. 
polícii. Sú uložebé v inzert. kancelárii PN v divadle.
• Našiel sa mobil (Ul. obr. mieru pri paneláku  
1155/8. Hláste sa na tel. 0908 198 930. 

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom 
a záujemcom, že poriada zájazd na termálne 
kúpalisko do Dun. Stredy 8. 6. 2019. Poplatok 
na osobu (doprava, vstup) je 18 eur. Odchod au-
tobusu o 6.00 hod. z parkoviska za starým DK.    
Prihlasovať sa môžete 1. 6. 2019 u Jána Petra, Obr. 
mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551.

                         0905 743 166   /   dps@tvarnice.sk   /   www.tvarnice.sk 

 Betonárska oceľ

   Zemné práce Debniace, murovacie 
a pilierové tvárnice

Výroba

a predaj

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Hľadáme vodičov na kamión a na sólo
vozidlo do 12 ton. Jazdí sa celá EÚ.

Kontakt: 0907 787 463
Plat cca 1 500 EUR v čistom - podľa dĺžky trás 

hľadá PREDAJCU

ŽIVOTOPISY s priloženou fotogra�ou posielajte na:
vierka.hudekova@gmail.com

Hollého 1925/18, Púchov

Mzda: 900 €/brutto

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

POHOTOVOSŤ PRE DETI, 
DORAST A DOSPELÝCH:

PO - PIA: 16.00 – 22.00
SO - NE: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 SO - NE a sviatočné dni:  8:00 – 13:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

• •
• facebook.com/

puchovofficial

• facebook.com/
puchovskenoviny
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www.refurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

RENOVOVANÁ
TECHNIKA JE

www.www.ww refurbishefurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

TECHNIKA JE

Moravská 1879, 020 01 Púchov
042 / 471 00 55

PO-PIA: 08:45 - 17:00, SO: 09:00 - 11:00

Profesionálna predaj a a servis 
po íta ov, notebookov a tla iarní


